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setembre 2018

Com va això del menjador???

Què fa a l’AMPA?

...i les obres, quan duraran???
Extraescolars...com m’hi apunto?

Les respostes a aquestes preguntes i a moltes més, en aquest
número especial que t’ajudarà a entendre com funciona la nostra
escola i com treballem a l’AMPA!!

A los Gifford, un millón de gracias por todo lo que habéis hecho por la escuela en los 10 años que habéis formado parte de esta comunidad - ¡las fiestas no volveran a ser nunca las mismas!
Os echaremos de menos; ¡muchisima suerte por Australia y esperamos que nuestros caminos vuelvan a
cruzarse!

>CRÈDITS
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Agraïments a l’antic equip de redacció de La
República, en Roger i en Joan Lluís!
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>EDITORIAL
Benvinguts!!
L’AMPA és la manera més efectiva que tenim les famílies de treballar juntes per fer que l’escola esdevingui un espai social i familiar. La qualitat d’una escola
també es mesura per la qualitat de les relacions entre
les famílies, que vetllen per oferir activitats als infants
que complementin el seu bagatge acadèmic. És molt
important reforçar el projecte educatiu, perquè els
nens i nenes estimin i gaudeixin l’escola també fora
de l’horari lectiu. La millor manera que tenen els infants d’aprendre és mitjançant l’exemple i l’AMPA és
el millor exemple de treball cooperatiu i en confiança
entre famílies i claustre, per assolir objectius comuns,
tal com s’aplica també a les aules.
La Junta de l’AMPA és l’òrgan que representa
aquesta associació de famílies i té la missió d’executar els objectius que les sòcies li encomanen. L’Assemblea de sòcies és on es prenen les decisions; per
això, és important assistir-hi, perquè totes les opinions compten i és l’únic espai en el qual ens podem
informar i comunicar amb la resta de sòcies.
La composició de la Junta ha de ser de com a mínim 3 membres: Presidenta, Secretària i Tresorera. La
Junta actual compta, a més, amb la Vocal de Comunicació, ja que des de l’inici del nostre mandat hem
considerat que la comunicació és un dels pilars indispensables per al bon funcionament de l’AMPA.
La Vocal de Comunicació, la Tatiana Menal, té cura
dels canals de comunicació perquè la informació arribi clara i entenedora a les sòcies. El principal canal
és el blog de l’AMPA on es troben totes les notícies,
els documents, les actes de les reunions, les fitxes de
gestió, etc.
La Tresorera, l’Ana Rodríguez, és l’encarregada de
la gestió econòmica de l’associació. Porta la comptabilitat, ingressos i pagaments a proveïdors i s’encarrega dels rebuts mensuals de les sòcies segons
les altes i baixes a les activitats extraescolars. També
s’encarrega de les assegurances i d’informar el gestor
dels tràmits fiscals.
La Secretària, l’Elena Ollés, s’ocupa de fer arribar

a totes les sòcies la informació essencial per entendre com ens organitzem. S’encarrega de la informació i comunicació oficial mitjançant el blog, el correu
electrònic i els grups de whatsapp. També és la dissenyadora gràfica de capçalera, qui ha confeccionat
la cartelleria i imatgeria de l’AMPA.
La Presidenta, la Raquel Olivé, té la funció de direcció i representació legal de l’associació. Dirigeix
els debats i estableix la convocatòria de les reunions
dels socis. També estén les actes de les assemblees i
les reunions de sòcies, gestiona el correu electrònic i
arxiva i custodia tota la documentació administrativa
de l’associació. A més es reuneix periòdicament amb
la direcció del centre.
La Junta pot delegar les seves funcions en una o
més comissions o grups de treball. Idealment, també haurien de formar part de la Junta les vocals
d’aquestes comissions, però aquests darrers anys
hem treballat mitjançant una Junta «permanent»,
amb la Presidenta, la Secretària, la Tresorera i la Vocal
de Comunicació i s’han reservat els divendres o les
reunions de treball obertes a totes les sòcies per trobar-nos amb la resta de vocals, per tractar els temes
que anaven sorgint al llarg del curs: celebració de festes, seguiment de les Comissions, etc.
Les membres de la Junta Directiva exercim el
nostre càrrec gratuïtament, això vol dir que no som
professionals i els nostres oficis poden no estar relacionats amb la nostra tasca a l’AMPA. Hem après moltíssimes coses i hem descobert habilitats mai explorades! En general, ha estat una experiència plaent,
encara que ocasionalment ens hagi portat algun mal
de cap. Ha estat una tasca molt constructiva, basada en la confiança i el vincle afectiu amb les altres
famílies. Tenim una AMPA molt creativa amb moltes
famílies amb ganes de fer coses! Us animem a formar
un nou equip i presentar-vos a les eleccions que hi
haurà aquest setembre per optar a liderar la nostra
AMPA.
Nosaltres, ens hem estimat i hem treballat plegades amb un objectiu comú: que la Mar Bella sigui la
millor escola del Poblenou, de la ciutat de Barcelona
i de tot l’Univers sencer!
Cuidem-nos!
		

Raquel Olivé, Presidenta de l’AMPA
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>QUÈ SOM, QUE FEM
L’AMPA som totes i treballem per totes!
L´AMPA som tots. Segur que heu sentit això moltes
vegades; però què és ben bé, i què fa? Ara que
comencem curs nou, volem explicar-vos tot el que fa
l’Associació de Mares i Pares de l’Escola La Mar Bella.
Quan una familia entra a l’escola, se la convida
a fer-se sòcia de l’AMPA i pagar una quota anual. A
aquests diners, se sumen els obtinguts d’activitats
que s’organitzen durant l’any, com venda de
pastissos, loteria de Nadal, festa fi de curs, etc. I per
a què serveixen aquests diners? Doncs per millorar la
qualitat de l’educació de les nostres filles i fills.
Per una banda,l’AMPA gestiona totes les activitats
extraescolars, així com el servei d’acollida de matí
i tarda. També fomenta la reflexió sobre temes
educatius amb xerrades i tallers i fa comunitat,

a pagar-la, si podeu, per a que entre tots contribuim
a crear la millor escola pels nostres infants.
L’AMPA funciona gràcies als pares i mares (i altres
familiars) que voluntàriament ofereixen el seu temps
per a fer que els anys que els nostres fills i filles
passaran a l’escola, siguin el millor possible. Com més
serem, més coses podrem fer! La Mar Bella és una
escola rica, diversa, compromesa. Tots som diferents
i tots som importants. Alguns podem oferir moltes
hores, d’altres menys, però tots podem aportar
alguna cosa. Necessitem tots els cervells, totes les
veus i totes les mans: et necessitem a tu! Us esperem
a totes i tots, doncs, a la primera reunió del curs!

“L’educació és l’arma més
poderosa per a canviar el món”
Nelson Mandela
organitzant sortides i festes, com les de Nadal,
Carnestoltes, Sant Jordi i Fi de Curs. Té un paper clau
en la relació amb el barri, mitjançant la participació en
grups de treball com el Camí escolar, o la Plataforma
en defensa de l’educació pública del Poblenou. I amb
l’escola, a qui l’AMPA dóna suport econòmic; per
exemple es finança una professora d’anglès nativa
de recolçament, i una de ceràmica, a més de les
pissarres digitals a les classes. A més, gràcies a l’AMPA
(i a unes quantes mares i pares voluntariosos!) tenim
‘els patis de descoberta’, on els més petits, un cop a la
setmana, poden gaudir i experimentar amb diferents
materials a la seva hora d’esbarjo. I, és clar, l’AMPA
finança i edita aquesta revista!
És important recalcar que tothom es beneficia
de les activitats que gestiona l’AMPA - fins i tot les
famílies que no paguen la quota. Per això us animem
La República de La Mar Bella
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El AMPA somos todos. Seguro que has oído esto muchas veces; pero ¿qué es exactamente, y qué hace? Ahora que empezamos
curso nuevo, queremos explicaros todo lo que hace la Asociación de Madres y Padres de la Escuela La Mar Bella.
Cuando una familia entra en la escuela, se le invita a hacerse socia del AMPA y pagar una cuota anual. A este dinero, se suman los
obtenidos de actividades que se organizan durante el año, como venta de pasteles, lotería de Navidad, fiesta fin de curso, etc. ¿Y
para qué sirve ese dinero? Pues para mejorar la calidad de la educación de nuestras hijas e hijos.
Por un lado, el AMPA gestiona todas las actividades extraescolares, así como el servicio de acogida de mañana y tarde. También
fomenta la reflexión sobre temas educativos con charlas y talleres y hace comunidad, organizando salidas y fiestas, como las
de Navidad, Carnaval, Sant Jordi y Fin de Curso. Tiene un papel clave en la relación con el barrio, mediante la participación en
grupos de trabajo como el Camino escolar, o la Plataforma en defensa de la educación pública del Poblenou. Y con la escuela, a
quien el AMPA da apoyo económico; por ejemplo se financia una profesora de inglés nativa de apoyo, y una de cerámica, además de las pizarras digitales en las clases. Además, gracias al AMPA (y a unas cuantas madres y padres voluntariosos!) Tenemos
‘los patios de descubrimiento’, donde los más pequeños, una vez a la semana, pueden disfrutar y experimentar con diferentes
materiales a su hora de recreo. Y, por supuesto, ¡el AMPA financia y edita esta revista! Es importante recalcar que todo el mundo
se beneficia de las actividades que gestiona el AMPA - incluso las familias que no pagan la cuota. Por ello os animamos a pagarla,
si podéis, para que entre todos contribuyamos a crear la mejor escuela para nuestr@s niñ@s.
El AMPA funciona gracias a los padres y madres (y otros familiares) que voluntariamente ofrecen su tiempo para hacer que los
años que nuestros hijos e hijas pasarán a la escuela, sean lo mejor posibles. Cuanto más seamos, más cosas podremos hacer! La
Mar Bella es una escuela rica, diversa, comprometida. Todos somos diferentes y todos somos importantes. Algunos podemos
ofrecer muchas horas, otros menos, pero todos podemos aportar algo. ¡Necesitamos todos los cerebros, todas las voces y todas
las manos: te necesitamos a ti! ¡Os esperamos a todos, pues, en la primera reunión del curso!
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>COM FUNCIONEM
Estructura: Junta+Comissions+Assemblees
La junta
Com tota associació, l’AMPA té una Junta
directiva, formada per: President/a, Secretari/ària i
Tresorer/a. També poden haver-hi un o més vocals,
representants de les comissions. La Junta s’escull per
votació de tots els pares i mares de l’escola cada dos
anys. Enguany toca renovació i hi hauran eleccions el
28 de setembre; us animem a presentar-vos-hi!!
Les Comissions
La resta de mares i pares interessats en col·laborar
s’organitzen en Comissions de treball. Hi ha les
habituals (Extraescolars, Comunicació, Festes) i
d’altres que s’han anat creant per necessitat, com
la de Projecte escola, per fer front a les obres; la
de Reurbanització de la placeta, per representar a
l’escola en el procés participatiu que decidirà com
serà la plaça Bernat Calvó; o la de Manteniment
escolar, per donar un cop de mà en algunes tasques
de millora de l’escola com pintar o plantar arbres.

treball. Els delegats o delegades de classe també
tenen un espai per plantejar qualsevol qüestió que
hagi sorgit a la seva classe, i hi ha sempre un torn
obert de paraules.
A més, dos cops l’any, com a mínim, es celebra
l’Assemblea General, que és l’òrgan sobirà de
l’associació i on es prenen les decisions més
importants; per exemple a la de principi de curs
s’aprova el pressupost anual i la liquidació de
comptes de l’any anterior.
Així que ja ho sabeu: podeu ser part de la Junta
(recordeu, eleccions!), d’alguna comissió de treball, o
simplemente venir a les reunions. Sigui on sigui, us
esperem!

Altres comissions s’han creat per iniciativa d’alguns
familiars, com la Fàbrica d’eines, que crea material
per potenciar la creativitat i el joc lliure a l’escola en
col·laboració amb les mestres; la d’Espai menjador,
per treure-li el màxim profit al migdia, junt amb les
empreses que el gestionen (Senfo i FundacióFutur),
o d’altres com les de Xerrades i tallers, Excursions en
família, Berenars o la que formem els que fem aquesta
Revista. Finalment, no menys importants són les
comissions que representen el nostre vincle amb el
barri i amb el futur de les nostres filles i fills (Plataforma
educació pública, Camí escolar). Us convidem a
entrar al blog de l’AMPA (http://ampamarbella.org)
per saber més sobre cada comissió... i a proposar-ne
de noves!
I com ens coordinem, tots plegats? Les assemblees.
La Junta convida a totes les famílies, normalment
el primer divendres del mes, a reunions de treball
obertes, que són l’espai de participació per a tots
els socis i sòcies i on es prenen les decisions com a
AMPA. En aquestes reunions, representants de cada
comissió informen de les novetats del seu grup de
La República de La Mar Bella
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La junta
Como toda asociación, el AMPA tiene una Junta directiva, formada por: Presidente/a, Secretario/a y Tesorero/a. También puede haber uno o más vocales, representantes de las comisiones. La Junta se escoge por votación de todos los padres y madres de
la escuela cada dos años. Este año toca renovación y habrá elecciones el 28 de septiembre; os animamos a presentaros!!
Las Comisiones
El resto de madres y padres interesados en
 colaborar se organizan en Comisiones de trabajo. Hay las habituales (Extraescolares, Comunicación, Fiestas) y otras que se han ido creando por necesidad, como la de Proyecto escuela, para hacer frente a las
obras; la de Reurbanización de la plaza, para representar a la escuela en el proceso participativo que decidirá cómo será la plaza Bernat Calvó; o la de Mantenimiento escolar, para echar una mano en algunas tareas de mejora de la escuela como pintar o
plantar árboles.
Otras comisiones se han creado por iniciativa de algunos familiares, como la Fábrica de herramientas, que crea material para
potenciar la creatividad y el juego libre en la escuela en colaboración con las maestras; la de Espacio comedor, para sacarle el
máximo provecho al mediodía, junto con las empresas que lo gestionan (Senfo y FundacióFutur), u otras como las de Charlas y
talleres, Excursiones en familia, Meriendas o la que formamos los que hacemos esta Revista. Finalmente, no menos importantes
son las comisiones que representan nuestro vínculo con el barrio y con el futuro de nuestras hijas e hijos (Plataforma educación
pública, Camino escolar). Os invitamos a entrar en el blog del AMPA (http://ampamarbella.org) para saber más sobre cada
comisión ... ¡y proponer otras nuevas!
¿Y como nos coordinamos, todos juntos? Las asambleas.
La Junta invita a todas las familias, normalmente el primer viernes del mes, a reuniones de trabajo abiertas, que son el espacio
de participación para todos los socios y socias y donde se toman las decisiones como AMPA. En estas reuniones, representantes
de cada comisión informan de las novedades de su grupo de trabajo. Los delegados o delegadas de clase también tienen un
espacio para plantear cualquier cuestión que haya surgido en su clase, y hay siempre un turno abierto de palabras.
Además, dos veces al año, como mínimo, se celebra la Asamblea General, que es el órgano soberano de la asociación y donde
se toman las decisiones más importantes; por ejemplo en la de principio de curso se aprueba el presupuesto anual y la liquidación de cuentas del año anterior.
Así que ya lo sabéis: podéis ser parte de la Junta (recordad, ¡elecciones!), de alguna comisión de trabajo, o simplemente venir a
las reuniones. Sea donde sea, os esperamos!
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>COSES QUE T’INTERESSEN
Els serveis pràctics organitzats des de l’AMPA i l’Escola
Els socis de l’AMPA gaudeixen d’uns serveis que
a vegades es donen per fet. No totes les escoles
autogestionen les seves extraescolars, ni tenen
un Edu (aplaudiment!) a temps complet per fer
de coordinador, de “cola” entre diferents activitats.
Passen moltes coses a La Mar Bella cada dia, des de
primera hora fins molt després que s’obrin les portes
per recollir als nostres fills i filles. Moltes d’elles no
serien possibles sense el treball de l’AMPA.
Acollida
El servei d’acollida gestionat per l’AMPA permet
que les famílies que ho necessitin deixin als seus fills
a cura de monitors a l’escola de 8:00 a 9:00 i de 16:30 a
17:30. Segons el dia es proposen jocs dirigits, contes,
cançons, alguna activitat plàstica o temps lliure. Es
porta a terme al menjador o al pati i durant la jornada
intensiva del mes de juny el servei s’ofereix només al
matí. La persona responsable és Edu.
Podeu optar per pagar mensualment - hi ha
descompte per germans - o per comprar bons per
utilitzar en dies puntuals. El mínim és un bo de
5 tiquets. Podeu trobar tots els detalls al blog de
l’AMPA.
Activitats extraescolars
És un dels serveis estrella de l’AMPA (i probablement
el que més feina dóna a tots!). El tetris és complicat però
la graella està sempre plena d’activitats interessants,
enriquidores i d’allò més variades. El seguiment i la
gestió de les activitats és molt més efectiva i propera
per que hi ha un coordinador de cada activitat, un
pare o mare (o més!) que s’encarreguen d’estar en
contacte amb les famílies que realitzen l’extraescolar,
amb l’empresa que la porta a terme i amb la junta.
Ah, si vols proposar alguna activitat extraescolar
nova, pots fer-ho a final de curs.
En el terreny artístic, aquest curs comptem amb
balls moderns, teatre musical, ballet, dibuix i pintura
i les diferents activitats musicals proposades per
a cada curs. Els esports entre els quals triar són
bàsquet, karate, futbol, iniciació

esportiva i natació

(a Can Felipa). Però això no és tot ... poden aprendre
a cosir de forma creativa, a jugar a escacs, a modelar
amb Jumping Clay, acostar-se a la ciència (LabClub)
o jugar en anglès (Creative English).
També tenim extraescolars familiars com Batukada
(Visca La Batubella!) o Juguem Pares, dirigit a les
famílies nouvingudes a P3 perquè us conegueu entre
vosaltres i jugueu amb els vostres fills i filles. I qui no
necessita una estona per a un mateix? Això també
està previst! La Mar Bella disposa d’extraescolars
també per als pares i mares! Bàsquet, ioga o
condicionament físic .. de moment.
El límit per comunicar, amb sol·licitud signada,
altes i baixes, és el dia 20 de cada mes. Un cop més,
teniu tota la informació al blog de l’AMPA.
Menjador
El servei de menjador el gestiona l’escola, però
l’AMPA ha creat una comissió per tractar els temes
relacionats que puguin sorgir en aquest àmbit. Com
a la resta de comissions, pots apuntar-te si t’interessa.
Un cop iniciat el curs hi haurà una reunió específica
sobre el menjador i el temps no lectiu que els nostres
fills passen a l’escola abans o després de dinar. També
pots anar a dinar un dia amb ells i veure la dinàmica
amb els teus propis ulls! I recorda, en cas que un dia el
teu fill o filla no es quedi a dinar, avisa per estalviar-te
la part proporcional d’aquest mes i perquè no calgui
llençar menjar!
Blog
“Més informació al blog de l’AMPA”, “Tens tots els
detalls al blog de l’AMPA”, segur que ja ho has sentit
moltes vegades, però és tal qual. El Blog de l’AMPA
és el portal a tot el que passa dins i fora de les portes
de la Mar Bella. Saber què menjaran els teus fills
demà, on i quan és la propera mobilització, quant
era aquella quota de la piscina, com va ser aquella
xerrada a la qual no vas poder anar .. i escriure per
demanar que es torni a organitzar!
La República de La Mar Bella
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Los socios del AMPA disfrutan de unos servicios que a veces se dan por hecho. No todas las escuelas autogestionan sus
extraescolares, ni tienen un Edu (aplauso!) a tiempo completo para hacer de coordinador, de “pegamento” entre diferentes
actividades. Pasan muchas cosas en La Mar Bella cada día, desde primera hora hasta mucho después de que se abran las puertas
para recoger a nuestros hijos e hijas. Muchas de ellas no serían posibles sin el trabajo del AMPA.
Acogida
El servicio de acogida gestionado por el AMPA permite que las familias que lo necesiten dejen a sus hijos al cuidado de monitores
en la escuela de 8:00 a 9:00 y de 16:30 a 17:30. Según el día se proponen juegos dirigidos, cuentos, canciones, alguna actividad
plástica o tiempo libre. Se lleva a cabo en el comedor o en el patio y durante la jornada intensiva de junio el servicio se ofrece sólo
por la mañana. La persona responsable es Edu. Puedes optar por pagar mensualmente - hay descuento para hermanos - o por
comprar bonos para utilizar en días puntuales. Puedes encontrar todos los detalles en el blog del AMPA.
Actividades extraescolares
Es uno de los servicios estrella del AMPA (¡y probablemente el que más trabajo da a todos!). El tetris es complicado pero el
calendario está siempre llena de actividades interesantes, enriquecedoras y de lo más variadas. Para que el seguimiento y la gestión
de las actividades sea mucho más efectiva y cercana, hay un coordinador de cada actividad, un padre o madre (¡o más!) que se
encargan de estar en contacto con las familias que realizan la extraescolar, con la empresa que la lleva a cabo y con la junta. Ah, si
quieres proponer alguna actividad extraescolar nueva, puedes hacerlo a final de curso.
En el terreno artístico, este curso contamos con bailes modernos, teatro musical, ballet, dibujo y pintura y las diferentes actividades
musicales propuestas para cada curso. Los deportes entre los que elegir son baloncesto, karate, fútbol, iniciación deportiva y
natación (en Can Felipa). Pero eso no es todo ... pueden aprender a coser de forma creativa, a jugar al ajedrez, a modelar con
Jumping Clay, acercarse a la ciencia (LabClub) o jugar en inglés (Creative English). También tenemos extraescolares familiares como
Batukada (Viva La Batubella!) o “Juguem pares”, dirigido a las familias recién llegadas a P3 para que os conozcáis entre vosotros y
jugar con vuestros hijos e hijas. Y quien no necesita un rato para uno mismo? Esto también está previsto! La Mar Bella dispone de
extraescolares también para los padres y madres! Baloncesto, yoga o fitness .. de momento. El límite para comunicar, con solicitud
firmada, altas y bajas, es el día 20 de cada mes. Una vez más, tenéis toda la información en el blog del AMPA.
Comedor
El servicio de comedor lo gestiona la escuela, pero el AMPA ha creado una comisión para tratar los temas relacionados que
puedan surgir en este ámbito. Como el resto de comisiones, puedes apuntarte si te interesa. Una vez iniciado el curso habrá una
reunión específica sobre el comedor y el tiempo no lectivo que nuestros hijos pasan en la escuela antes o después de comer.
También puedes ir a comer un día con ellos y ver la dinámica con tus propios ojos! Y recuerda, en caso de que un día tu hijo o hija
no se quede a comer, avisa para ahorrarte la parte proporcional de ese mes y para que no haya que tirar comida.
Blog
“Más información en el blog del AMPA”, “Tienes todos los detalles en el blog del AMPA”, seguro que ya lo has oído muchas veces,
pero es tal cual. El Blog del AMPA es el portal a todo lo que pasa dentro y fuera de las puertas de la Mar Bella. Saber qué comerán tus
hijos mañana, dónde y cuándo es la próxima movilización, cuanto era aquella cuota de la piscina, como fue aquella charla a la que
no pudiste ir .. y escribir para pedir que se vuelva a organizar!
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>ES BUSCA NOVA JUNTA PER L’AMPA !
Eleccions aquest setembre!!!
Aquest curs toca renovar la Junta de l’AMPA.
La nova junta exercirà
durant els cursos 20182020 i us animem a tots
a implicar-vos el procés i
/ o presentar les vostres
candidatures.
La Junta sortint s’ha
ofert a donar un cop de
mà al principi i en aquest
moment és més important si cap fer força de
cara a les obres.
Hi ha dues setmanes
de termini per presentar candidatures des de
l’inici de curs i les eleccions se celebraran el
dia 28 de setembre.
Este curso toca renovar
la Junta del AMPA. La nueva
junta ejercerá durante los
cursos 2018-2020 y os animamos a todos a implicaros
en el proceso y / o presentar
vuestras candidaturas.
La Junta saliente se ha
ofrecido a echar una mano al
principio y en este momento
es más importante si cabe hacer fuerza de cara a las obras.
Hay dos semanas de plazo para presentar candidaturas desde el inicio de curso y
las elecciones se celebrarán
el día 28 de septiembre.
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>L’ESCOLA NOVA
Les obres i l’escola
La nostra estimada escola está en un procés
d’ampliació de una a dues línies, la qual cosa
comporta unes obres de gran magnitud que ens
afectaran a tots i totes (i especialment als nostres
fills i filles i al personal docent) durant, com a mínim,
aquest curs escolar i part del següent.
Els que ja porteu temps a l’escola sabeu que
ja fa temps que com a pares i mares n’estem fent
un seguiment d’aprop, per assegurar-nos que les
necessitats i el benestar dels nostres menuts van per
davant de qualsevol altre factor. La comissió “Projecte
escola” ha fet una magnífica feina en aquest sentit
durant les moltes reunions que han mantingut amb
tots els implicats, donant suport i reforçant el paper
de l’Escola davant de tots els canvis i oportunitats
que s’estan produint i produiran en els propers anys.

Nuestra querida escuela está en un proceso de ampliación
de una a dos líneas, lo que conlleva unas obras de gran
magnitud que nos afectarán a todos y todas (y especialmente
a nuestros hijos e hijas y al personal docente) durante, como
mínimo, este curso escolar y parte del siguiente.

I enguany, seguirem fent-ho. Ara és el moment
d’implicar-nos-hi totes i tots. Potser “reunió a quatre
bandes” et soni estrany, però ara mateix és la nostra
lluita, la de tots, perquè la futura escola dels nostres
fills es faci en condicions i en el menor temps
possible, i perquè fins que això arribi la actual Mar
Bella sigui també tot el que puguem i vulguem. Com
sempre, tota la informació sobre el procés d’obres i
les exigències a les institucions i empreses implicades
la trobaràs al Blog de l’AMPA.

Los que ya lleváis tiempo en la escuela sabéis que ya hace
tiempo que como padres y madres estamos haciendo un
seguimiento de cerca, para asegurarnos de que las necesidades
y el bienestar de nuestr@s pequeñ@s van por delante de
cualquier otro factor . La comisión “Proyecto escuela” ha hecho
un magnífico trabajo en este sentido durante las muchas
reuniones que han mantenido con todos los implicados,
apoyando y reforzando el papel de la Escuela ante todos
los cambios y oportunidades que se están produciendo y
producirán en los próximos años.
Y este año, seguiremos haciéndolo. Ahora es el momento
de implicarnos todas y todos. Quizás “reunión a cuatro bandas”
te suene extraño, pero ahora mismo es nuestra lucha, la de
todos, para que la futura escuela de nuestros hijos se haga en
condiciones y en el menor tiempo posible, y para que hasta
que eso llegue, la actual Mar bella sea también todo lo que
podamos y queramos. Como siempre, toda la información
sobre el proceso de obras y las exigencias a las instituciones y
empresas implicadas la encontrarás en el Blog del AMPA.
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>A on ens pots seguir i contactar:
AMPA
https://ampamarbella.org
lamarbellaampa@gmail.com
A-La-Mar-Bella-no-volem-2ª-línia-sense-un-edifici-nou-1670786009854831
@LaMarBellaAMPA
Escola
https://lamarbella.cat
@EscoLaMarBella

