
             AMPA CEIP Salvador Espriu                                                        
              tel: 93 465 04 33 
              email: apaceipsalvadorespriu@badalona.lamalla.net 

                                                                 
El tercer trimestre ja s’acaba !! Què hem anat fent els darrers mesos? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
  I........ com cada any,  
convidarem a tots els alumnes de l’escola a esmorzar coca de Sant Joan!!!   

PARTICIPACIÓ EN FESTES DE LA 
CIUTAT 

 AMB LA DRAGONETA ESPURNA I LA 
COLLA PUGUI-PUGUI 

� A la Diada de sant Jordi a l’escola. 
� A les festes de Maig. 
� Al carnestoltes de Can Cabanyes i a la Fira del 

comerç Just. 
� A les Festes del barri de La Morera. 
 

PROJECTE DE SOCIALITZACIÓ DE LLIBRES CURS 2010-11 
Aquest serà el segon curs que demanem la subvenció a la Generalitat per a aquest Projecte.  
� Fins ara hem socialitzat 96 alumnes !!.  
� S’ha  creat el “Grup de mares socialitzadores” per gestionar les tasques que comporta el 

Projecte.  
� Amb la subvenció del curs 2009-2010 s’han comprat llibres per a la biblioteca de l’escola i de 

lectura per a les classes dels quals es beneficien TOTS els nens i nenes de l’escola.  
� Hem començat la Campanya de recollida de llibres de text:  podeu portar els llibres que han fet 

servir els vostres fills i filles per afegir-los al Projecte els dies 28, 29 i 30 de juny de 17 a 19 
hores. 

RECORDEU: Data límit per adherir-se al Projecte: 22 de Juny 
 

CASALS  
� Estem fent el Casalet de juny a l’escola. 
� S’ha proporcionat informació a les famílies 

sobre els casals d’estiu més propers. 
 

IMPLICACIÓ A LES REIVINDICACIONS DE 
LA FAPAC 

� Hem assistit a diferents reunions convocades per 
consensuar el posicionament en relació a: els canvis  de 
calendari del curs vinent (setmana de febrer), complexitat 
de la documentació per sol·licitar subvencions,... 

� Hem participat a la Manifestació del 29 de maig a 
Barcelona. 

 

IMPLICACIÓ EN LA MILLORA A L’ENTORN FÍSIC DE L’ESCOLA 
� Hem participat  en el Projecte del Camí Escolar Segur.  
� Hem assistit a reunions amb el coordinador del districte per informar-nos sobre els projectes de 

millora de l’entorn i plantejar les nostres propostes: moure els contenidors del pas de vianant de la 
rotonda de Bac de Roda i plantar arbres per fer ombra a l’entrada d’Infantil. 

FORMACIÓ PER A PARES I 
MARES 

� Queden pendents de realitzar-se dues 
sessions de RISOTERÀPIA pel primer 
trimestre del curs vinent. 

 Hem elaborat la graella amb 
la proposta de les 
extraescolars pel proper curs 
2010-11. 

Estem preparant 
la festa de fi de 

curs 


