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ANY 2015 - Número 2 
 

EDITORIAL 
JORNADES DE PORTES OBERTES 

Com ja sabeu el dissabte 7 de Març són les portes obertes de la nostra 

escola, intentarem que les famílies gaudeixin d'un dia amb nosaltres, hi 

hauran moltes activitats programades, acompanyarem a les famílies a 

visitar l'escola i contestarem a tots els dubtes que tinguin.  Serà un matí 

entretingut i divertit. 

Horari d’activitats 

Parvulari de 9:00h a 11:00h 

 Itinerari 

 Xerrada Parvulari 

 Projecció de video 

 AMPA 

Primària i Secundària  

 10:00h – 11:00h: Partit Bàsquet i Fútbol 

 10:30h – 11:30h: Música alumnes ESO 

 11:00h – 11:30h: Xerrada ESO – BAT 

 11:15h – 11:45h: Concert de guitarra i coral 

 11:00h – 12:00h: Gimcana 

 11:30h – 12:00h: Exhibició de patinatge i ball 

 12:00h – 12:30h: Xerrada Primaria 

 12:15h – 12:30h: Animació cartomágia i globoflèxia 

 12:30h – 13:00h: Màster class 

 

Benvolgudes famílies!!!  

Tornem a ser-hi de nou amb tots vosaltres per comentar les 

últimes novetats de la nostra escola!! 

 Esperem que siguin del vostre interès!!! 
  

 

Contacte 

COLEGI GOAR 

Direcció: C/Circumvalació, 50 

Horari d’atenció 

Dijous de 16:45 a 17:15h. 

 

PARVULARI GOAR 

Direcció: C/Muntanya, 74 – 78 

Horari d’atenció 

Dimecres de 16:45 a 17:15h. 

 

www.ampagoar.com 

ampagoar@ampagoar.com 

Telèfon: 722 442 064 

 

Col· laboradors 

Recordeu que tenim a la 

página web una sèrie 

d’empreses que colaboren 

amb nosaltres i que ens 

ofereixen preus especials per 

ser soci de l’Ampa 

Consulteu-los! 

www.ampagoar.com 

 

 
Maquetació i suport informàtic 

www.franciscoperezvelasco.com 

 

http://www.ampagoar.com/
mailto:ampagoar@ampagoar.com
http://www.ampagoar.com/?page_id=21
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A més, durant tot el dia hi haurà Taller de màscares i maquillatge, Taller 

científic, Taller Programació Scratch, Torneig d’escacs i Exposició de 

Treballs de Recerca de Batxillerat 

A més podrem gaudir del ball de la rua de Carnestoltes a les 12:00 amb l’ajuda de 

les nostres alumnes que ens van ensenyar la coreografia. 

 

CARNESTOLTES 

Com ja sabeu, hem tornat a guanyar el 3er premi de comparses, 

tot això no hauria estat possible sense la vostra col·laboració, les 

ganes de passar-ho bé i sobretot de fer pinya.  

Hem aconseguit de ser el col·legi més nombrós amb més de 250 

persones a la rua. 

Donem les gràcies a tots vosaltres que heu pujat al local de 

l'AMPA, per aconseguir fer la carrossa, tantes i tantes hores 

gastades em fer- lo possible.  

A l’Iris que un altre any ens ha ajudat a fer la coreografia.  

A Miguel, el subdirector, que ha gastat moltes hores amb nosaltres 

i sobretot al col·legi i a José Pérez que ens ha deixat utilitzar les 

instal·lacions fora d'horari escolar. 

Ja estem començant a posar en marxa el projecte per l’ any 2016 

i ens agradaria formar una comissió de carnestoltes, recollir totes 

les vostres propostes i suggeriments…tota ajuda serà benviguda!!!! 

Només cal que us poseu en contacte amb nosaltres!!! 

Recordeu que us podeu contactar amb nosaltres: 

Email: ampagoar@ampagoar.com  

Web: www.ampagoar. Com 

Aquí us deixem un petit recull d’ una tarda espectacular!!!!!! 
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NOVETATS A LA NOSTRA ESCOLA 

Com ja us vàrem informar al número anterior, la nostra escola tenia 

intenció de fer avanços per garantir millores en les instal·lacions. Ja n’hi ha 

algunes que s’han materialitzat.  

Us adjuntem un extracte d’una carta del nostre director amb el detall de 

tot el que s’ha fet.  

Millores a l'escola en aquest curs: 

Ed. Infantil 

 S’ha pintat la paret i el passamà que fa balconada al pati, la paret, el 

passamà 

 S’ha pintat les parets de les escales del pati.  

 S’han pintat les reixes que dona al pàrquing. 

 S’ha pintat la font. 

 S’ha pintat els dibuixos del sòl del pati.  

 S’han posat les pissarres digitals a P3 iP4. 

 S’han canviat les prestatgeries de P3, P4 i P5.  

 S’han netejat els vidres de les finestres.  

 S’ha posat una casseta al pati per guardar el material de psicomotricitat. 

 S’ha fet la revisió de la caldera. 

 S’ha pintat la barana per pujar a P4A.  

 S’han pintat les portes metàl·liques que donen al pati de diferents colors. 

Ed. Primària 

 S’han col·locat pissarres viledes als cursos de 4rt B, 5è A, 5è B, 6è A i 6è B. 

 S’han arreglat els projectors de 5è A, 5è B, 6è A i6è B i s’ha comprat un de 

nou.  

Ed. Secundària 

 S’han posat 8 pissarres viledes una a cada classe de l’ESO.  

 S’ha posat projector a l’ aula de 4r ESOA, 4r ESO B. 

 S’ha posat un taulell de suro a 4r ESOB. 4.  

 

 

CANVI DELEGATS CURS 

PARVULARI 

Coordinadora: Isabel Rozas 

P3A Mª Carmen i Pilar 

P3B Antonio Gonzalez 

P4A Inma Cabanes 

P4B Mª Àngels 

P5A ---- 

P5B Aroha 

PRIMÀRIA 

Coordinadora : Mª José López 

1-A Merche 

1-B Tamara 

2-A Esther 

2-B Marta 

3-A Gemma 

3-B Manuela 

4-A Isabel 

4-B Olga 

5-A Mercedes 

5-B Ana 
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Batxillerat 

 S’ha posat projector nou 2n Batxillerat i a l’ aula de reforç de Batxillerat. 

 S’ha adequat l’ aula de reforç de Batxillerat amb cadires i taules adient a 

l’ estatura del alumnes.  

 S’ha posat un taulell de suro a 2n Batxillerat. 

Espais comuns per Ed. Primària, Ed. Secundària i Batxillerat 

 S’han pintat totes les parets del pati,  les portes d’ accés a l’ escola,  els 

ferros del porxo d’ entrada a l’ escola, les reixes de les finestres que donen 

al pati i a l’ entrada de l’escola, els passadissos de 3r i 4t planta.  

 S’ha pintat l’ aula d’ audiovisual i biblioteca i s ’han posat 60 cadires noves 

i un projector nou. 

 S’han posat una porta nova al pati, al costat de la font 

 S’han posat les finestres de vestuaris i lavabos del pati. 

 S’ha posat la reixa de recollida d’ aigües pluvials.  

 S’ha posat nova la vitrina per les notificacions que donen al carrer. 

 S’ha posat un taulell de suro al passadís de 1r cicle de l’ESO. 

 S’ha posat un taulell de suro al passadís de 2n cicle de l’ESO i Batxillerat 

 S’han netejat els finestres de l’ escola. 

 

Com veieu tot comença a rutllar!!!!! 

Comencem a tenir l’ escola per la que tant hem lluitat!!!!! 

Entre tots: alumnes, famílies, director i professors ho farem 

possible!!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-A Susana 

6-B Cristina 

SECUNDÀRIA 

Coordinadora: Yolanda 

Hernandez 

1ESOA Rosa 

1ESOB Eva 

2ESOA ---- 

2ESOB Montse 

3ESOA ---- 

3ESOB ---- 

4ESOA ---- 

4ESOB María 
  

 

 

Cursos per a pares 

Estem intentant fer activitats 

per a pares i mares: 

zumba, ioga...., ja us anirem 

informant. 

 

Consulteu-los! 

www.ampagoar.com 

 

http://www.ampagoar.com/?page_id=21
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FESTA FI DE CURS 

Com cada any, la nostra AMPA ens prepararà una gran festa per 

donar la benvinguda a l’ estiu i per celebrar les nostres 

merescudes vacances. 

Farem moltes activitats per totes les edats i per tots els gustos, 

passarem un dia molt divertit i esperem comptar amb tots 

vosaltres. 

  

Serà el dia 13 de Juny a partir de les 10 del matí 

 

Us recordem que durant la festa de l'escuma heu de vigilar els nen 

per tal de que no es quedin sota la capa d'escuma i n'hi hagi cap 

accident. 

Us deixem una petita mostra de la festa de l’ any passat, perquè 

us feu una idea del que ens espera!!!!  

 

Cada any ens superem!!!!!! 

 

NO PODEU FALTAR!!!!! 


