
 

AMPA Escola L’Arenal de Llevant 
Bac de roda, 33 
080005 Barcelona 

Benvolgudes famílies, 

A partir d’ara, tots els comunicats i informacions de l’Ampa i Delegats es 
canalitzaran principalment a través el bloc de l’Ampa, minvant l’ús de la carpeta 
viatgera i dels correus electrònics dels delegats. 

L’objectiu d’aquesta mesura és, sobretot, reduir “el col·lapse informatiu” que feia que 
molts pares i mares rebessin la mateixa informació per diversos canals provocant un 
efecte contrari al desitjat. Per tant, deixarem la carpeta viatgera per als comunicats de 
l’escola i deixarem els correus dels delegats per a recordatoris i avisos urgents. 

Per això, les vies de comunicació que funcionaran a partir d’ara (a part de les directes 
escola-famílies) seran:  

• el bloc de l’Ampa: Uhttp://arenalampa.blog.pangea.org/U 

• els blocs de les classes 

- Bloc de 1r: Uhttp://cavallersiaigua.wordpress.com/U 

- Bloc de 2n: Uhttp://2006arenal.wordpress.com/U 

- Bloc de 3r: Uhttp://2005arenal.wordpress.com/U 

- Bloc de 4t: Uhttp://2004arenal.wordpress.com/U 

- Bloc de 5è: Uhttp://2003arenalblog.wordpress.com/U 

- Bloc de 6è: Uhttp://2002arenal.wordpress.com/U 

- Bloc de P3: Uhttp://2010arenal.wordpress.com/U 

- Bloc de P4: Uhttp://2009arenal.wordpress.com/U 

- Bloc de P5: Uhttp://2008arenal.wordpress.com/U 

 
• el Servei d’Atenció al Soci (dilluns i divendres de 9 a 10h i dimecres de 16.30 a 

18h) 

Per això, us recomanem que us feu subscriptors del 
bloc de l’Ampa (introduïu el vostre correu electrònic a la 
casella indicada a la columna dreta del bloc i feu clic al 
botó “Subscriu-te!”) o bé que el consulteu setmanalment 
per estar al cas de les novetats i notícies. 

 

Si no teniu correu electrònic o teniu dificultats per accedir al bloc de l’Ampa, feu-nos-ho 
saber, mirarem de buscar solucions per a tots els casos. Poseu-vos en contacte amb 
els delegats o delegades de classe o amb el Servei d’Atenció al Soci (Marta Jara). 

Gràcies per la vostra atenció, un cop més. 

Ampa i Coordinadores de Delegats.     

Poblenou, 7 de febrer de 2014 
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