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AMB EL PATROCINI DE
L’AJUNTAMENT DE VILADECANS

ANY 2015 - Número 3

Ja arriba el final de curs, les vacances s’apropen i arriben els
nervis dels exàmens!!!

EDITORIAL

Contacte
COLEGI GOAR
Direcció: C/Circumvalació, 50
Horari d’atenció
Dijous de 16:45 a 17:15h.

ARRIBEN LES VACANCES D’ESTIU

PARVULARI GOAR

Com ja sabeu, el calendari escolar acaba el dia 19 de Juny

Direcció: C/Muntanya, 74 – 78

(recordeu, només mig dia) i per fi, ja tenim la festa de fi de

Horari d’atenció
Dimarts de 16:45 a 17:15h.

curs organitzada.
Serà aquest dissabte 13 de juny i tots esteu convidats!!!

www.ampagoar.com
ampagoar@ampagoar.com

L’entrada per a socis és gratuïta i per als no socis el preu és

Telèfon: 722 442 064

de 5€.

Col· laboradors
Aquest any els socis gaudiran d’un gelat gratuït, gràcies a la
col·laboració de Frigo. A més, de moltes activitats i tallers per
a totes les edats.
US HI ESPEREM!!!
Només ens queda desitjar-vos unes BONES VACANCES!!!!

Recordeu que tenim a la
página web una sèrie
d’empresses que colaboren
amb nosaltres i que ens
ofereixen preus especials per
ser sóci de l’ampa
Consultèu-los!
www.ampagoar.com

Maquetació i suport informàtic
www.franciscoperezvelasco.com
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CARNESTOLTES
Volem recordar a totes les persones que any rera any participen a
la rua de carnestoltes i a les que no participin mai, que per
carnestoltes que ve s’animin.
El proper curs com a novetat hem creat una comissió de
carnestoltes amb pares i mares col·laboradors.
Ja hem començat a donar-li forma al tema i per això ja us
demanem material per començar a treballar: com càpsules de
nespresso netes, diaris, rotllos de paper de cuina i porexpan.
Ja les podeu portar!!!
A més si algú s’anima a treballar amb nosaltres, ja podeu pujar a
la sala del l’AMPA a dalt de l’escola. Quan comencem el curs, us
donarem tots el detalls!!!

Recordeu que podeu contactar amb nosaltres escrivint-nos a:
Email: ampagoar@ampagoar.com
Web: www.ampagoar. Com

Us deixem un petit recordatori a la dreta de la rua de l’any passat.
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SITUACIÓ ECONÒMICA DE L’ESCOLA

HUMOR

Referent al tema concursal que aquest any ens ha
portat de cap, us podem dir que en aquest moment,
l’equip format per la Direcció i els professors no es
faran càrrec de l’escola com a propietaris ja que hi
ha un grup més fort econòmicament que ha apostat
per la nostra escola.
Fins a la publicació d’aquesta revista, no disposem
de més informació però des de l’AMPA us volem
transmetre tranquil·litat ja que el projecte educatiu
queda igual i que l’equip de professors segueix
treballant com fins ara per donar la millor educació
als nostres fills.
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ALUMNES DESTACATS
Des de l’AMPA volem felicitar als nostres alumens pels premis
rebuts des de l’Eix Comercial del concurs de Sant Jordi.
Óscar Rodríguez de 3r de primària (categoria de dibuix)
Roger Sans de 6è de primària (categoria de poesia i narració)
Lydia Gallardo de 6è de primària (categoria de poesia i narració)
Pablo Galán de 6è de primària (categoria de poesia i narració)
També volem felicitar als alumnes de 4t de primària ja que van
resultar finalistes de la Lliga dels Llibres, on han participat 15
escoles.
El concurs consisteix en respondre correctament 10 preguntes de
10 llibres diferents que han anat llegint durant el curs tots els
alumnes del curs.
I per acabar, també volem felicitar als alumnes de 3er de primària
que van participar a la Cantata a l’Atrium.
També volem donar les gràcies a tots els nens que aquest any han
participat a l’extraescolar de piscina. El passat dilluns vam fer les
darreres portes obertes i van ser tot un èxit. Pel curs vinent hi ha
algunes novetats i per això es va convocar una reunió informativa
el dimecres 10 pels cursos de 1er, 2on i 3er de primària de la qual
us informaran els delegats de cada classe.
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