NEWSLETTER ABRIL
XERRADA INTEL·LIGÈNCIA EMOCIONAL Us animem a assistir a la xerrada “Com ser un bon
referent: els bàsics en intel·ligència emocional”, que l’Associació de Mares i Pares ha organitzat per
a aquest dijous 26 d’abril. Tindrà lloc a les 19h a la Sala de Conferències, i serà una sessió molt
pràctica on podreu agafar idees per establir normes a casa, donar als vostres fills el sentit
d’autonomia i responsabilitat i saber gestionar els conflictes. Us hi esperem!

PREPARACIÓ DE LES GRADUACIONS Com ja sabeu, l’AMPA col·labora a les graduacions de fi
d’etapa de l’escola fent un regal per a tots els graduats.
Aquest curs hem volgut promoure la creativitat i per aquest motiu convoquem un concurs de
disseny de samarreta per als alumnes 6è de Primària i de 4t d’ESO.
Les 3 classes de 6è de primària i les 3 de 4t d’ESO votaran respectivament el disseny que per ells
millor representi el seu curs. En col·laboració amb l’escola, difondrem entre els alumnes les bases
del concurs, la participació és lliure però us demanem que animeu als vostres fills a presentar el
seu disseny!
Per altra banda, els alumnes de P5 (fi d’etapa d’Infantil) i de 2n de Batxillerat (fi d’etapa de
Secundària), també tindran un regal molt especial de record. Al juny els descobrireu!

FESTA DE FI DE CURS Us avancem que aquest curs celebrarem la festa de fi de curs el
divendres 15 de juny. Com ja sabeu, es tracta d’una festa de comiat del curs amb moltíssima
assistència, moltes activitats dirigides especialment als alumnes i un volum de feina enorme. Per
aquest motiu us demanem la vostra col·laboració. Si voleu participar com a voluntaris i donar-nos
un cop de mà, envieu un email a: info@ampamaristesimmaculada.com. El teu ajut, per petit que
sigui, pot fer la festa més gran!

PROGRAMA ESCOLAR DE FRUITA A INFANTIL La implantació d’aquest programa està sent
molt positiva i moltes famílies ja han apreciat com els seus fills s’animen a tastar diferents fruites de
temporada i nous sabors. Per aquest motiu des de l’AMPA us animem a venir a preparar la fruita
per als més petits els dies que us vagi bé. No cal que sigui cada divendres ni que aviseu amb
antelació. Només presentant-vos a la recepció de València el divendres que podeu, a les 9 del
matí, n’hi ha prou.

