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de que no només estigueu totes

les famílies informades, sinó

també, que us sumeu a aquells

projectes que més us interessen

o motiven.

A més, inclourem informació

d'interès per a la comunitat

sobre la ciutat i activitats en

família.

 

Comptem amb totes les persones

que integren el CEIP FGL.

T'apuntes ?! Segueix llegint ...

¡HOLA FAMÍLIES!

Com sabeu, la Junta de l'AMPA del

centre es va renovar la tardor

passada. Tot i que les reunions

estan obertes a totes les famílies

(sòcies o no), sabem que sou moltes

les que no podeu assistir per

qüestions de conciliació.

Per això, de manera periòdica,

volem apropar-vos aquells

assumptes sobre els quals estem

treballant des de la Junta, per tal
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CONTACTA QUAN
VULGUES
T'animem a que t'apuntes al canal de l'AMPA a

Telegram (sí, un altre més!) Per estar al dia de

qualsevol notícia important.

En tot cas, sempre pots escriure a la nova

adreça ampa@ceipfglvalencia.com o buscar-nos pel

col·le.

Estem esperant els teus suggeriments, dubtes,

propostes i crítiques, també.

QUI FORMEM LA JUNTA
DE L'AMPA
PRESIDENT

Xefo (pare a 5 anys B)

SECRETÀRIA

Clara (mare a 3B i 5 anys A)

TRESORERA

Mihaela (mare a 1B)

VOCALS

Fani ( mare a 2A)

Joan (pare a 6A i 4A)

Daniel (pare a 4A, 2B i 2 anys)

Alberto (pare a 1B)

Lorena ( mare a 4A)

Arantxa ( mare a 3B)

Sara (mare a 2A )

 
BUTLLETÍ EN VALENCIÀ 
JA EL TENIM AQUÍ!                     
Ha costat un poc mes la versió en Valencià del

butlletí, però a partir d'ara eixiran alhora les dues

versions. Gràcies per la vostra comprensió!
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PORTES OBERTES

El pati d'infantil no pot utilitzar-se en aquest

horari.

Les xiquetes i els xiquets han d'estar sempre sota

la supervisió d'una persona adulta que és

responsable últim de l'ús de les instal·lacions.

Com s'ha comunicat en diverses ocasions per part de

la direcció del centre i des de l'AMPA, s'han produït

desperfectes en els patis durant el temps de "portes

obertes" de les vesprades que han suposat despeses

extres al centre.

Des de l'AMPA creiem que aquesta oportunitat, fa

més nostre el centre i crea comunitat però també

l'obligació de cuidar els espais entre totes les

persones que gaudim d'ells.

Us demanem el vostre suport i col·laboració perquè

la direcció no es vegi obligada a tancar el col·le fora

de l'horari lectiu. 

Com a normes bàsiques, recordeu que:

1.

2.

 

 

¿VOLS COL·LABORAR?
 

És part del teu dia a dia llegir el DOGV? Et maneges

amb les ajudes locals i autonòmiques com peix a

l'aigua? Busquem persones que mantinguen a

l'AMPA al dia de publicacions oficials d'interès com

l'actualització del preu d'extraescolars, convocatòries

d'ajudes, normatives sobre menjadors, etc.

Si per a tu això és un esforç mínim, contacta'ns!

 

Coneixes o treballes a una empresa que pugua oferir

activitats extraescolars puntuals o regulars, de

qualitat, diferents, educatives i divertides? Estem en

ple procés de recerca i captura per al curs 2020-2021.

Envia'ns la info al correu electrònic per poder seguir

sumant!
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Propostes  cul tura ls  per  fer  en  famí l ia ,  a  la  nostra  c iutat .

GRATUÏT

Taller d'Arquilecturas 

A través de diferents activitats relacionades amb

l'entorn construït anirem descobrint que

entendre l'arquitectura és aprendre a pensar.

Tots els dissabtes i diumenges fins a juliol de 2020

Horari 11:30 a 13:00 hores

 

CCCConte

Programació de contacontes que busca descobrir a

xiquetes, xiquets i adults els personatges que

habiten al museu.

Horari: Dissabtes a les 18:00 hores i diumenges a les

12:00 hores fins a juliol 2020

 

Espai de Telles. Primera infància

Espai de Telles és un espai que convida a participar,

sentir, observar, investigar, descobrir, intervenir,

recórrer.

De dimarts a diumenge de 11:00 a 21:00 hores

 

'Calaix de CCClaustre', un espai permanent per al

públic familiar

Entendre el pati gòtic com un gran pati de jocs, en

constant transformació.

CENTRE CULTURAL DEL
CARMEN CCCC

IGNACIO S’ANIMA A
L’IVAM!
Taller familiar que ens anima a introduir-nos en la

figura del revolucionari pintor valencià per

activar la creativitat de les xiquetes i els xiquets,

Gratuït.

Dissabtes a les 12h.

29 febrer 2020; 7, 21 i 28 Març 2020; 4 i 18 d'abril

2020; 2, 9, 23 i 30 Maig 2020; 6 juny 2020

https://www.consorcimuseus.gva.es/centro-del-carmen/aprende/taller-arquilecturas/?lang=es
https://www.consorcimuseus.gva.es/aprende/ccccontes-3/
https://www.consorcimuseus.gva.es/aprende/espai-de-telles-al-cccc-primera-infancia/
https://www.levante-emv.com/cultura/panorama/2020/02/17/claustre-dels-xiquets/1978887.html
https://www.levante-emv.com/cultura/panorama/2020/02/17/claustre-dels-xiquets/1978887.html
https://www.ivam.es/es/actividades/ignacio-sanima-a-livam-taller-familiar/


CENTRE CULTURAL LA
BENEFICÈNCIA
Ofereix tallers per a públic familiar. Consulta

l'agenda mensual aquí.

Gratuït.

Horari: dissabtes a les 12:00 h i diumenges a les 11 h.

BOMBAS
GENS CENTRE D’ART
És el centre d'art de la Fundació Per Amor a l'Art que va

obrir les seves portes al 2017.

El programa d'activitats gratuïtes i per a tota la família,

neix com un espai de mediació: un lloc on intercanviar i

compartir coneixements i experiències.
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T'HA AGRADAT? 
APUNTA'T A L'AMPA!
 
Com més famílies es sumen a l'AMPA, més coses

boniques, útils i divertides podrem fer. Necessitem més

socis/es que contribuïsquen a sostindre aquest projecte

associatiu. APUNTA'T AQUÍ! 

http://www.museuprehistoriavalencia.es/web_mupreva/actividades/?q=es&id=813
https://www.bombasgens.com/es/actividades/
http://blog.ampa-fgl.net/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSerrLDrOYGLxIzjbOvXAYfzD1X8VR9wpShWUG-MPtoCp48KLg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSerrLDrOYGLxIzjbOvXAYfzD1X8VR9wpShWUG-MPtoCp48KLg/viewform

