
Per viure en família

Nou curs escolar

Les extraescolars. Hem supe-
rat el nombre d’inscrits amb 166 
alumnes i 13 activitats. La gran 
novetat ha estat el Hip Hop, una 
activitat que ha aconseguit el rè-
cord d’inscripcions. Un any més 
es consoliden els grups de po-
liesportiu, basquet, futbol-sala, 
patinatge, circ, piscina i anglès i 
neix el d’escacs.

Nou servei de menjador. 
Aquest curs l’AMPA ha passat 
a fer-se càrrec de la gestió del 
servei de menjador, mitjançant 
la concessió a l’empresa Vostra 
Cuina. Amb aquest canvi hem 
aconseguit millorar el servei, 
tant pel que fa a la qualitat del 
menjar com a l’atenció a les fa-
mílies. 
Tot i així, els canvis han donat 
lloc a algunes incidències amb 

les famílies que la Comissió de 
menjador ja ha resolt o està 
en procès de resoldre. Si teniu 
dubtes, precs o recomanacions 
us recordem que ens els podeu 
traslladar a través de la comissió 
de menjador. 
 
Divendres a tot ritme. NOVE-
TAT!!! Si vols riure i passar-ho 
bé,o si simplement busques una 
excusa per no quedar-te a casa 
no ho dubtis i vine als «Divendres 
a tot ritme», la nova proposta de 
l’AMPA per a pares i mares on 
aprendràs a ballar Bollywood, 
faràs estiraments, practicaràs la 
gimnàsia hipopressiva o les dan-
ses irlandeses. 
Aquest primer trimestre ja hem 
començat amb un curs de body 
percussion. Més informació al 
bloc de l’AMPA.

Torna el butlletí trimestral 
de l’AMPA i ho fa farcit de 
propostes perquè pugueu 
col·laborar activament a 
l’escola dels vostres fill@s. 
Aquestes són algunes no-
vetats del curs 2010-2011

Viu l’escola

Apunta-t’ho a l’agenda

19 i el 27 de febrer
Taller de Carnestoltes
  
Una manera lúdica i edu-
cativa de gaudir de la festa 

de Carnestoltes en família. 

Dedicarem dues jornades 

a aquest taller on grans i 

petits aprendrem a confec-

cionar les nostres pròpies 

disfresses amb materials 

reciclats i sense cost. 
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En la 1ª festa de presentació de l’AMPA, que va substituir la tradicional assemblea d’inici de curs, vam poder veure una exposició de fotos de les activitats del curs passat així com demostracions d’algunes extraescolars com ara circ, plàstica o hip-hop. 

Comencem el 2011 amb les propostes de l’Ampa.

I RECORDA: TOTA LA 
INFORMACIÓ DE L’AMPA A: 

http: //
ampaxarau.wordpress.com/
mail: ampaxarau@gmail.com

13 de març
Posem guapo el Xarau
  
Novament ens trobarem 
pares, alumnes i mestres 
per fer de la nostra escola la 
millor de totes. Dedicarem 
el matí a realitzar diferents 
treballs de condicionament. 
Una manera divertida d’en-
fortir les relacions amb la 
comunitat educativa dels 
nostres fills. 

Abril i maig
Sortides en família
  
Un any més, la SEA (secció 
esportiva de l’AMPA) ens 
proposa una nova edició 
de sortides en família. Una 
oportunitat única per gaudir 
de la natura a l’hora que 
descobrim llocs interes-
sants en companyia d’altres 
famílies.  

10/04/2011 
Caminada-bicicletada

29/05/2011 
Ascensió al volcà de Santa 

Margarida 
a Olot.

18 de juny de 2011
Festa de fi de curs  

Arriba la festa més diver-

tida! Com cada any l’AMPA 

organitza la festa de comiat 

de les activitats extraesco-

lars de fi de curs amb una 

exhibició dels alumnes que 

hi han participat així com 

concerts, jocs i un dinar de 

germanor. No t’ho perdis!.  
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El Xarau per terres de Castella 

El projecte es va iniciar el curs 
passat quan una part dels 
alumnes de 5è van viatjar a 
Toledo. Ara,  l’altra meitat dels 
alumnes que ja cursen 6è, tam-
bé han pogut gaudir de l’expe-
riència. L’estada de tres dies 
per terres de Castella ens ha 
permès compartir experiències 
entre els diferents membres de 
la comunitat educativa de qua-
tre escoles, conèixer com es 
treballa en el CEIP Infantes de 
Lara, centre que ens acollia en 
aquesta ocasió, i establir nous 

A l’octubre, vint-i-dos alumnes de 6è, tres professors de 
diferents cicles i dues mares de l’AMPA vam emprendre 
viatge cap a Sòria,en el marc del projecte ARCE

El projecte ARCE: experiències compartides

vincles afectius. Ha estat una 
experiència molt enriquidora.

Visita al Xarau 
Durant el mes de març del 2011 
les tres escoles del projecte vi-
sitaran el nostre centre i parti-
ciparan en diferents activitats 
per conèixer el nostre dia a dia a 
l’escola. Pel que vam poder ob-
servar durant  el viatge, troba-
ran moltes diferències en el sis-
tema de treball i en la implicació 
dels pares i mares en el projecte 
de l’escola. 

Opinions de nois i noies 
que han viatjat: per 
la Clàudia ha estat una 
vivència molt divertida i 
recomanable. La Mayte 

resumeix l’estada com una 
experiència única. A l’Ander 
li hagués agradat compartir-

la amb més companys, el 
Carlos destaca l’actuació 
de circ i l’estona d’anar a 
comprar i al Ferran li ha 

agradat tot.

El ritme 
de la SEA

Què: Els divendres a tot ritme 
Quan: Els tres primers divendres 
de mes, de 17 h a 18
On?: A la sala de psicomotricitat 
d’infantil

Què: Els tastets del Xarau, ta-
llers de cuina
Quan: El darrer divendres de mes 
a les 17 h
On?: Al menjador del CEIP Xarau

I A MÉS… CADA DIVENDRES 
UNA ACTIVITAT DE l’AMPA:

Va de curses
Més de cinquanta  nens, nenes, 
pares i mares del Xarau van 
prendre part el dissabte dia 13 
de novembre en les Milles Noc-
turnes de Cerdanyola, una cur-
sa molt arrelada que celebrava 
la seva XXIV edició.  Felicitats a 
tots i a totes!
La propera convocatòria pels 
nostres atletes, entre abril i 
maig del 2011, serà al circuit de 
Montmeló on cada any se cele-
bra la cursa “Mulla’t i corre per 
l’esclerosi múltiple”. Una cursa 
que us permetrà trepitjar l’as-
falt del circuit de Catalunya, tot 
emulant els Fòrmula-1!

Pares i profes en forma! 
Jordi, Manel, Xavi, Tomàs, Fer-
ran, Albert i Trino són l’equip 
que van participar el 18 i 19 de 
setembre en la 31a travessa 

Matagalls-Montserrat, un total 
de 83,4 km que s’han de fer 
en menys de 24 hores. Ells van 
trigar poc més de 20 hores, ara 
ja tenen la seva primera marca 
i, tot i que van acabar ben farts, 
de segur que ja tenen el cuc de 
la travessa més popular i parti-
cipativa de Catalunya.
Felicitats als infatigables cami-
nadors i agraïments a l’omni-
present suport tècnic del Javi!

Mai és tard per posar-se en 
forma...
Els runners surten a córrer cada 
dimecres. Si vols formar part de 
l’elit esportiva del Xarau només 
has d’anar a les 20 h a la porta 
de Santa Anna. El primer dime-
cres et donaran peixet, el segon 
hauràs de suar la samarreta!

.

La secció esportiva de l’AMPA


