
ESCOLA L’ARJAU
Full informatiu mensual                                            Gener 2016

Volem començar agraint la vostra col·laboració amb la paradeta que es va muntar el passat
divendres dia 11 de desembre, destinada a la Marató de TV3.

Gràcies a les aportacions de tothom hem aconseguit 793 euros!!!

Educació Infantil
ACTIVITATS DEL PAE (Programa d’Animació Educativa)
P-3 A i B: En Vermi, el cuc compostaire. Dimecres 13 al matí. Aquesta activitat es durà a
terme a l’escola.

Cicle Inicial
Divendres  15  de  gener,  els  grups  de  2n  fan  l'activitat:  Què  passa  si
enterrem les deixalles? (a l'escola). 
Divendres 22 de gener, 2n A visita la biblioteca Joan Oliva.
Dilluns 25 de gener, 2n B visita la biblioteca Joan Oliva.
Divendres 29 de gener, els grups de 2n acaben de fer l'activitat: Què passa
si enterrem les deixalles? (a l'escola).

Cicle Mitjà
Dimarts 12 gener: A les 10 h, la  classe de 4t B anirà al Centre Cívic a fer el taller PAE
"Alimentació Mediterrània".
Dimecres 13 gener: A les 10 h, la classe de 4t A anirà al Centre Cívic a fer el taller PAE
"Alimentació Mediterrània".
Dimarts 26 gener: De 15 a 16 h, la classe de 3r B farà a l'escola el taller PAE de Ioga.
Dijous 28 gener: De 12 a 13 h, la classe de 3r A farà a l'escola el taller PAE de Ioga. 

Cicle Superior
Dilluns dia 18 les classes de 5è realitzen el taller “Animals de sang freda”,  a l’escola.
Dimecres dia 20 posaran les vacunes a les classes de 6è.

Música
Benvolgudes famílies de l'Arjau,                                       
Per començar l'any 2016 amb energia i ben musicals escoltarem cançons ben variades i 
de gèneres i estils diferents: Pop Rock, Funk, Jazz...
I amb motiu del dia de la pau us hem preparat una llista de cançons que esperem que us 
agradin! 
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Associació de Mares i Pares

Mercat de joguines.
La  comissió  social  de  l’AMPA vol  donar  les  gràcies  a  totes  les  famílies  que  van  fer
possible el mercat de joguines, organitzat el 4 de desembre, dins de la festa de Nadal de
l’AMPA, amb l’aportació de joguines ja no usades per part d’unes famílies i la compra
d’aquestes per part d’unes altres. Algunes de les joguines que no es van vendre es van
donar al menjador escolar/acollida. La recaptació va ser de 95 euros que s’ha donat a
l’escola perquè els destinin a cobrir les sortides d’aquells nens que voldrien anar però no
poden, perquè les famílies passen per un moment difícil. Aquesta activitat està dins del
projecte  L’ARJAU  SOLIDARI,  PERQUÈ  TOTS  ELS  NENS  TINGUIN  LES  MATEIXES
OPORTUNITATS. 
Es preveu fer altres accions al llarg del curs. Estem oberts a noves idees que puguin ser
beneficioses per totes les famílies. 
Per contactar amb nosaltres mitjançant el mail sos.escola.arjau@gmail.com

Yarn Bombing.
Aquest curs voldríem posar en marxar una nova iniciativa per decorar de forma divertida
el nostre patí. Es tracta del moviment mundial “Yarn Boming” (graffitera ecològica), d’acció
urbana que consisteix en decorar el mobiliari urbà amb fil de colors. Si estàs interessada i
vols ajudar-nos a folrar la nostra Escola contacta amb nosaltres: arjauampa@gmail.com
Anima’t  a  ser  una  graffitera  ecològica!  No  importa  si  no  saps  teixir  nosaltres  te
n’ensenyarem!

Taller i Festa de Nadal.
Tant el taller de divendres 27 de novembre  Guarnir l’arbre de Nadal”, com la Festa de
Nadal del passat dia 4 de desembre, van ser un èxit d’assistència, on petits i grans van
gaudir  d’una  estona  divertida.  Esperem  que  tots  els  desitjos  que  vam  penjar  es
compleixin! 
Gràcies a totes les persones que ens van ajudar a fer possible aquesta festa. 
Fins la propera!...

Carnaval 2016! Dissabte 6 de febrer.
Ja estem preparant el Carnaval 2016. Aquest any hem preparat
un  dinar  de  germanor  al  pati  de  l’escola.  Estem pactant  un
menú econòmic, passarem preu i forma de reserva ben aviat.
Després de dinar, pujarem tots plegats per la Rambla fins a la
Festa del Caramel, encapçalats per la nostra batucada ARJAU MARAVILLAU!
Hi haurà xocolatada, cava i sorpresa final per les nenes i nens!!! 
També hi haurà un taller de Carnaval pels nens i ens pintarem les cares entre tots i totes.
Horari: 13:30h trobada a l’escola per qui vingui al dinar. A les 16:30 sortida de l’escola cap
a la Plaça del Mercat. Preu de la disfressa: 3,50 €

Anirem informat tant aviat com tinguem informacions, a través dels canals de comunicació
disponibles: Full informatiu, mails i Facebook.

Bingo Literari.
Una  nova  iniciativa  va  tenir  lloc  a  la  biblioteca  aquesta  setmana.  Es  tracta  d’una
activitat/joc, en la que els participants (aquesta vegada nens i nenes de 1er i 2on) tenen
una targeta de Bingo amb paraules. Durant el Bingo es llegeix un llibre en veu alta i els
nens han d’anar marcant les paraules que vagin sortint. 
Va ser molt divertit i us animem a participar en futures edicions.
Batucada “Arjau Maravillau”.
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Seguim treballant, practicant i incorporant, a poc a poc, noves cançons... Us animem a
participar, és un grup obert, per tant des de nens de P3 fins als avis més marxosos poden
venir, provar-ho i passar-ho bé!
Per informació o inscripcions us podeu adreçar a batucada@arjaumaravillau.com

Activitats extraescolars.
Durant el mes de gener es posaran en marxa les activitats extraescolars de P3. 
Dimarts 12 de gener: 1er dia d’Expressió corporal. / Divendres 15 de gener: 1er dia de
Multiesport.
PAGAMENTS: us recordem que totes aquelles famílies que encara no heu fet el primer
pagament cal que el feu el més aviat possible. En cas contrari l’alumne no podrà seguir
fent l’activitat.

Us  recordem  que  el  pagament  serà  en  efectiu  al  despatx  de  L’AMPA o  mitjançant
transferència al següent nº de compte ,especificant el nom del nen, curs i activitat a la que
s’apunta : ES89 0081 1633 4400 0101 8107. Tots aquell que desitgeu fer el pagament
fraccionat es podrà fer en tres terminis, mitjançant càrrec bancari. En aquest cas us heu
de posar en contacte amb l’AMPA per tal de facilitar les dades. 

Correu electrònic...
AVÍS IMPORTANT: Us demanem a tots els pares i mares que no rebeu els correus de
L’AMPA que  ens  faciliteu  la  vostra  adreça  de  correu  electrònic  per  a  mantenir-vos
degudament  informats  amb  tots  els  avisos  i  novetats.  Si  us  plau,  envieu  un  mail  a
arjauampa@gmail.com i us afegirem a la llista de contactes. Moltes gràcies per la vostra
col•laboració. 

Atenció a les famílies.
L’ horari de l’ AMPA és els dimarts i dijous de 9 h a 10.30 h i els dimecres de 16 h a 17 h.
Si a alguna família no li va bé ens ho podeu fer saber i farem el possible per poder-nos
trobar en un altre horari. 
Podeu posar-vos en contacte mitjançant el correu electrònic: arjauampa@gmail.com o bé
utilitzant  la  bústia  que es troba a l’entrada de l’escola.  Us respondrem tan aviat  com
puguem.

Gràcies Nuria!
Volem fer públic l’agraïment a la Nuria, que fins a dia d’avui s’ha fer càrrec de la Revista i
del full informatiu per part de l’AMPA. Una gran tasca que requereix temps i paciència per
fer arribar a les famílies la informació més destacada de l’escola de manera ordenada i
amena.
Moltes gràcies per la teva dedicació de part de totes i tots!!!...

Podeu consultar aquest full i d’altres informacions a la pàgina web http://blocs.xtec.cat/arjau/ i també
al Facebook de l’AMPA.
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