
ESCOLA L’ARJAU 
Full informatiu mensual                                                              

MAIG 2017 
 

CALENDARI ESCOLAR: 
 

Dilluns 1 de maig i dimarts 2 de maig, dies festius. 
 
 

CONSELL COMARCAL DEL GARRAF: 
Ajuts de menjador i transport escolar curs 2017-2018.  
Descarregar el full de sol·licitud de la web del Consell comarcal. 
Termini: Del 15 de maig al 26 de maig de 2017 (ambdós inclosos).  
Horari: De dilluns a divendres de 9h a 14h i dijous de 16h a 18.30h 
Plaça Beatriu de Claramunt 5-7, baixos. Tel 938100411. www.ccgarraf.cat.  

 
EDUCACIÓ INFANTIL:  
ACTIVITATS DEL PAE (Programa d’Animació Educativa) 

 P-3, P-4 i P-5: Dimecres 3 al matí, El ratolí viatger. Aquesta 
activitat es durà a terme a l’Estaquirot teatre. 

 P-4 A: Dijous 4 al matí, La carpa Juanita i altres peixos. 
Aquesta activitat es durà a terme a l’Espai Far. 

 P-4 B: Dijous 25 al matí, La carpa Juanita i altres peixos. 
Aquesta activitat es durà a terme a l’Espai Far. 

 
 
SORTIDES D’UN DIA 

 P-3: La sortida a la Granja prevista pel 28 d’abril i ajornada, queda pendent 
de confirmar. 

 P-4 A i B: Dimarts 23 tot el dia (de 9 a 16:30). L’Aquàrium (Barcelona).  

 P-5 A i B: Divendres 19 tot el dia (de 9 a 16:30). Cosmocaixa (Barcelona).  
 
COLÒNIES 

 P-3, P-4 i P-5: Dijous 11 i divendres 12. Casa de colònies la 
Marinada (Cambrils). Reunió de colònies: dimecres 3, a les 
17:00 h, a l’aula de música.  

 
 
 

 
CICLE INICIAL: 

 1rB Dimecres dia 3, de 10h a 11h, visitem l’Espai Far.    

 1rA Dimecres dia 10, de 10h a 11h, visitem l’Espai Far. 

 1r Dijous dia 11, a la tarda, les classes de farem l’activitat 
de Ioga inclusiu al gimnàs de l’escola. 

 2nA Dimecres dia 17, de 10:30h a 11:30h, anem a l’Espai 
Far a fer l’activitat ”Barques, barquetes i vaixells” 

 2nB Dijous dia 18, 10:30h a 11:30h, anem a l’Espai Far a fer 
l’activitat ”Barques, barquetes i vaixells” 

 
 
 

http://www.ccgarraf.cat/


CICLE MITJÀ:   
 

 Tot cicle mitjà: Dimecres 10 de maig, durant tot el matí, 
anirem la platja de Ribes Roges a fer  una activitat de jocs 
cooperatius. 

 Tot el cicle mitjà: Divendres 19 de maig al matí, anem al Mercat 
de Mar a fer un taller sobre lectura amb la Regidoria de Gent 
Gran, taller  de Poesia de Martí Pol. 

 Tot el cicle mitjà Els dies 24, 25 i 26 de maig anem de 
Colònies a Can Riera de Ciuret ( Montseny). 

 4t A i 4tB: Dilluns 29 de maig, a l'Auditori de Barcelona 
(Cantània).  

  
 
CICLE SUPERIOR: 

 5è B: Dimecres 3 de maig, errada a l'escola  sobre "Internet Segura" a càrrec 
dels Mossos d'Esquadra.  

 6è: Dijous 4 i divendres 5 de maig, al matí, farà les 
proves de Competències Bàsiques. 
 

 5è: Dijous 4 de maig, a la tarda, rebrà la visita dels 
seus avis i àvies dintre del treball del projecte i faran 
activitats diverses: ball, jocs, cosir... 
 

 5è: Dilluns 22 de maig, aniran a la casa d'Empara, a 
l'acte de cloenda del programa "Missives entre generacions" dintre del seu 
treball del projecte amb la gent gran. 

 

 5è: Dijous 25  i divendres 26 de maig, taller del PAE "De la 
barca al plat". 

 

 5è A:  Dijous 25 de maig, participarà en el Congrés de Ciència 
amb un treball molt interessant sobre l'estalvi energètic. 

 

 6è: Divendres 26 de maig, a la sortida de la tarda, la darrera fira, un fantàstic 
"rastrillo"... Ja és primavera-estiu en el Corte Inglés!!!  

 
 
MÚSIQUES D’ENTRADA: 
Aquests dies escoltarem cançons de Manel, Txarango i del cantant Irlandès Ed 
Sheeran que va actuar el passat mes d’abril a Barcelona i ha composat cançons tan 
conegudes com Thinking out loud i el tema de la banda sonora de la pel·lícula el 
Hobbit. 

 

 

 



                       
 
 
COMISSIÓ CASAL 
Us informem que s’ha constituït una comissió de l'AMPA de CASAL i amb la 
col·laboració de Kitxalla i Esportxtothom/Bàsquet Sama, us podem oferir casals d’estiu 
de qualitat.  
 

                           
 
La propera setmana es lliurarà tota la informació a cada alumne 

 
 
COMISSIÓ SOCIAL:  
 
                                   BULLYING  
El dia 22 de maig es durà a terme un taller sobre 
bullying dirigit als pares i mares, al  menjador de 
l'escola.         
Interessats enviar email a ampaarjau@gmail.com 
abans del 17, indicant nom i cognoms pares, edat 
dels fills i si necessiten servei de cangur. 
 
                                                             
                                                 

 
 
 
 



RECOLLIDA DE JOGUINES DE  2A MÀ 
On? Despatx AMPA 
Quan? Tot el mes de maig en horari AMPA. 

 
VENDA JOGUINES DE SEGONA MÀ  

Venda de joguines de segona mà el dia 3 de juny al matí, a la festa de fi de curs. 
Els diners recaptats aniran destinats al fons social i per ajudar a pagar millores que 
es puguin realitzar als espais exteriors de l'escola.            
              
 
 
 
COMISSIÓ DE FESTES:  
 

FESTA FINAL DE CURS 

El proper 3 de juny volem acomiadar el curs amb una gran festa! Properament us 

anirem informant.                           

 

 

 

CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 17.05.17 

Em plau convocar-vos a la propera assemblea general ordinària de l’AMPA de 

l’Escola l’ARJAU, que tindrà lloc el proper dimecres dia 17 de maig de 2017 a les 

17.15 hores,  al menjador de l’escola, amb l’ordre del dia següent:  

·    Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior. 

·    Estat de comptes i pressupost i aprovació. 

·    Situació de subvencions. 

·    Resum activitats fetes durant el curs. 

·    Resum extraescolars. 

·    Novetats menjador escola 

 ·   Eleccions membres de la nova Junta Directiva. 

·    Precs i preguntes.  

 

La durada aproximada de l'assemblea serà d' 1:30h i l'AMPA facilitarà servei de 

cangur pels pares que ho necessitin al pati de parvulari (dins el pati de parvulari 

cal adreçar-se als bancs al costat del “tobogan” per contactar amb els monitors). 

Per la importància dels temes a tractar, us demanem a tots els socis i sòcies que hi 

assistiu. 

Valentina Franchi 

Presidenta 

 

 



PRESENTACIÓ CANDIDATURES MEMBRES JUNTA AMPA L'ARJAU 

Benvolgudes famílies, 
Us comuniquem que el proper 17 de maig, a les 17.15 h. es farà l'Assemblea de socis 
de l'AMPA i dins del seu ordre del dia estarà inclòs el punt corresponent al 
"Nomenament de nous membres de la Junta Directiva". 
Tots aquells que vulgueu,  podeu presentar la vostra candidatura, i us agrairem ens feu 
arribar els noms de les persones candidates (pares o mares), indicant també el nom del 
seu fill o filla i curs. 
Per poder presentar les candidatures és necessari que com a mínim es presentin tres 
persones amb els càrrecs de President/a, Secretari/a i Tresorer/a, respectivament. 
Volem oferir la oportunitat per a què tots els socis o sòcies puguin conèixer els 
candidats prèviament i escollir a l'hora de votar. 
Esperem aquesta informació, com a màxim el proper dia 5 de maig de 2017, així us 
presentarem totes les candidatures abans de la reunió de l'Assemblea. 
Els estatuts de l'Associació els podeu trobar al blog de l'AMPA o els podeu demanar en 
horari d'oficina. 
Moltes gràcies a tots i totes per la vostra col·laboració. 
 
 
 
BATUCADA  “Arjau Maravillau” 

Seguim treballant i practicant, incorporant a poc a poc noves cançons... Us animem a 
participar, és un grup obert, per tant des dels nens de P3 fins els avis més marxosos 
poden venir, provar-ho i passar-ho bé! 

Per a informació o inscripcions us podeu adreçar a batucada@arjaumaravillau.com 

 

 

 

 

SERVEI ACOLLIDA TARDA DEL 5 AL 21 DE JUNY 
De dilluns 5 de juny, fins dimecres 21 de juny, l'horari de parvulari i primària serà 
de 9:00 a 13:00 h. Els alumnes que es quedin al menjador sortiran a les 15:00 h. 
L'AMPA OFEREIX PELS SEUS SOCIS UN SERVEI D'ACOLLIDA DE 15:00 A 17:00 h. 
Per apuntar-vos, envieu un correu a arjauampa@gmail.com indicant assumpte: 
ACOLLIDA JUNY, o passeu pel despatx de l'AMPA (es requereix un mínim de 10 
alumnes per poder oferir el servei) 
PREU: 
Del 5 al 21 (13 dies): 45 € 
Esporàdic: 4 € 
EN BREU REBREU UN EMAIL AMB EL FULL D'INSCRIPCIÓ I FORMA DE PAGAMENT. 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:batucada@arjaumaravillau.com
mailto:arjauampa@gmail.com


ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 
PAGAMENTS: us recordem que totes aquelles famílies que encara no heu fet el tercer 
pagament cal que ho feu el més aviat possible. En cas contrari l’alumne no podrà 
seguir fent l’activitat. 
Us informem que tenim alguns pagaments fets per caixer sense identificar per no 
constar ni el nom ni el curs de l’alumne. Agrairem a tots els que us trobeu en aquest 
cas, feu arribar el comprovant de l’ingrés a l’AMPA el més aviat possible, ja que sinó 
d’una altra manera, ens serà impossible assignar aquests pagaments a l’alumne. 
També és important que tots aquells que encara no heu efectuat el pagament ho feu el 
més aviat possible. Us recordem que el pagament serà en efectiu al despatx de L'AMPA 
o mitjançant transferència al següent nº de compte, especificant el nom del nen, curs i 
activitat a la que s'apunta: ES89 0081 1633 4400 0101 8107. 
 
CORREU ELECTRÒNIC  
AVÍS IMPORTANT: Us demanem a tots els pares i mares que no  rebeu els correus   de 
L'AMPA  que ens faciliteu la vostra adreça de correu electrònic per a mantenir-vos 
degudament informats amb tots els avisos i novetats. Si us plau, envieu un mail  a 
arjauampa@gmail.com i us afegirem a la llista de contactes. Moltes gràcies per la 
vostra col·laboració.   
  
 
ATENCIÓ A LES FAMÍLIES  
L' horari de l' AMPA és  de dilluns a divendres de 9h a 10.00 h i els dimecres de 16h a 
17 h. Si a alguna família no li va bé ens ho podeu fer saber i farem el possible per 
poder-nos trobar en un altre horari. Podeu posar-vos en contacte mitjançant el correu 
electrònic: arjauampa@gmail.com,o bé utilitzant la bústia que es troba a l'entrada de 
l'escola. Us respondrem tan aviat com podem.  
PODEU CONSULTAR AQUEST FULL I D'ALTRES INFORMACIONS A LA PÀGINA WEB DEL 
CENTRE: http://blocs.xtec.cat/arjau I TAMBÉ AL Facebook i blog de l'AMPA 
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