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coses simples.
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FIRA SOLIDÀRIA
ACTIVITATS I SORTIDES

FI DE TRIMESTRE
Ha acabat el trimestre sense gairebé adonar-nos-en.
Volem agrair-vos la col·laboració en els diferents moments de l’escola per fer-ho tot fàcil i agradable.
Gràcies voluntaris, famílies, mestres, monitors, persones que treballeu a l’escola i nens i nenes! Per
la vostra col·laboració i participació a festes, comissions, actes diversos, reunions, la nit màgica,
pels vostres agraïments, la paciència, l’alegria, i la feina!
Us desitgem unes vacances fantàstiques i un any nou genial!
Ens veiem el 8 de gener!

IMAGINERIA FESTIVA
ENS VISITEN
PROPERES XERRADES
ESPAI MIGDIA
JOGUINES DE NADAL

UNIVERSITAT DEL TEMPS LLIURE
A l’enllaç: http://meseducacio.org/agenda-setmanal/ trobareu les activitats setmanals i a
http://meseducacio.org/calendari-2/ les activitats mensuals amb les que podeu viatjar amb el
passaport de la Universitat del temps lliure.
Si no teniu el passaport podeu demanar-lo a la mestra del vostre fill/a
Gaudiu de les propostes i no us oblideu del passaport!

BIBLIOTECA OBERTA
Tots els dimarts de 16:30h a 17:30h, la biblioteca de l’escola obre les seves portes per gaudir d’una
estona de contes i lectura en família.
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CALENDARI ESCOLAR
inici de les classes:
12 de setembre.
vacances de Nadal:
Del 23 de desembre de al 7 de
gener.
vacances de Setmana Santa.
Del 24 de març al 2 d’abril
acaben les classes:
22 de juny
Festes de lliure disposició:
7 de desembre, 12 de febrer i 30
d’abril.

ACTIVITATS I SORTIDES

PROPERES XERRADES A L’ESCOLA

Premi Ensenyament 2017 (Fundació Cercle d’Economia). El premi
rebut ens permetrà anar durant aquest curs a fer activitats al
CosmoCaixa de manera gratuïta amb tot l’alumnat. Aquest més
faran la sortida l’alumnat de P3 i cicle inicial.

Com cada curs l’equip de mestres proposem un parell d’activitats
per compartir amb les famílies aspectes relacionats amb les bases
filosòfiques o les pràctiques de l’escola.
Aquest curs us proposem:
1 de febrer: La visió sistèmica.
10 d’abril: L’avaluació
Les dues sessions s’iniciaran a les 17h i hi haurà servei de ludoteca
per les famílies que ho necessiteu.

P3: 11 Gener. Sortida al Cosmocaixa a l’activitat del Clik. El
desplaçament
1r: 18 gener. Sortida al Cosmocaixa per realitzar l’activitat
“Creactivity”. El desplaçament es farà en autocar i serà una sortida
de tot el dia.
2n: 18 de gener Sortida al Cosmocaixa per realitzar l’activitat dels
“camins de l’electricitat”. El desplaçament es farà en autocar i serà
una sortida de tot el dia.
1r i 2n: 29 gener. Sortida al Mercat de les Flors a gaudir de
l’espectacle “Back Àbac”. Es tracta d’una sortida matinal i el
desplaçament es farà en autocar.
1r B: 30 de gener pel matí anirem a la Casa dels Entremesos. El
desplaçament el farem en transport públic.

IMAGINERIA FESTIVA
Iniciem un nou projecte a l’escola i construirem un cap gros. Un
tallerista ens ajudarà a construir-lo.

ENS VISITEN
Durant el trimestre hem rebut la visita de mestres i estudiants
interessats en el projecte pedagògic de la nostra escola.
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ESPAI MIGDIA
Amb el rebut de gener, es faran efectius els descomptes dels
menús de l’alumnat fix que ha faltat 5 o més dies consecutius durant
el primer trimestre.

JOGUINES DE NADAL
L’alumnat de parvulari i cicle inicial poden portar una joguina per
compartir amb els companys i companyes el dia 8 de gener.
Recordeu que és molt important posar el nom del nen/a i que sigui
una joguina prou resistent.

