DELEGATS/ADES

CARNESTOLTES

Rua Infantil de Carnestoltes

Sortides familiars de classes
El mes passat es va fer la I Trobada de Delegats/ades de l’Escola Enxaneta. A la
reunió, van parlar de les funcions que tenen i de com podien millorar el funcionament. Va sortir la proposta que per cursos s’organitzés una activitat per poder
realitzar totes les famílies juntes.
Moltes classes ja estan preparant-la: des d’anar un dia tots junts a fer un picnic al
parc, anar d’excursió...la idea és compartir fora de l’Escola un moment on els
nostres infants juguin i les famílies ens coneguem. La primera classe que ja ha fet

Per 3r any consecutiu, l’AMPA de l’Enxaneta varem
sortir a la Rua Infantil de Carnestoltes el diumenge al
matí. Aquest any anàvem de girasols i espantaocells
i vam participar unes 70 persones, i ens ho varem
passar super bé!
Esperem l’any vinent ser més famílies i siguem una
comparsa cada any més gran.

la sortida ha estat 3A, que aprofitant el projecte de classe que és d’Egipte, el
dissabte passat van anar tots junts al Museu Egipci de Barcelona.

EXTRAESCOLARS

Patinatge

L’activitat de patinatge s’adreça a nens i nenes a partir de 1r fins a 6è. És una activitat d’iniciació
a la pràctica en línia i desenvolupament de les habilitats adquirides, des d’una vessant lúdica
amb l’objectiu d’introduir als nens i nenes en aquest esport en que es treballen altres aspectes
com la coordinació, l’equilibri i la resistència física.
Cada infant a de portar els seu propi material: patins i les proteccions obligatòries (casc, genolleres, colzeres, i proteccions de mans).

MARES/PARES

Comissió de 6è

Aquest curs, per primera vegada, alguns pares i mares de 6è han
creat una comissió per tal de fer activitats per l’alumnat de 6è
durant l’últim curs a l’Escola Enxaneta, amb la intenció principalment de recaptar diners per les colònies.
Així, faran activitats per recollir diners, com la venda de llibres per
Sant Jordi, paradetes amb pastissos per berenar per la resta
d’alumnes de l’escola i també activitats lúdiques per tal que els
més grans de l’Escola s’enduguin un bon record del seu pas per
l’Enxaneta. Si algun pare o mare de 6è vol formar part d’aquesta
comissió, que deixi un paper a la bústia de l’AMPA amb el nom i
contacte."

AMPA

Participa a l’AMPA
Encara no ets de l’AMPA??? Doncs... només faltes tu!!!
Encara ets a temps de fer l’ingrés de 25 € per un fill, o 35 € si tens 2 o
més fills/es, al següent compte corrent: Unnim 2107-0156-100
3209950135; I omple la butlleta de soci que trobaràs a la nostra web
www.enxaneta.org. Pots deixar les 2 coses a una de les bústies de
l’AMPA.
Estem treballant en fer alguna excursió tota l’escola junta, en la
festa de final de curs, en els campus de bàsquet, estem fent la subvenció...
Horari de secretaria de l’AMPA: de dilluns a dijous de 16:40 a 18h.

