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ESCOLA L’ARJAU 
Full informatiu mensual                                            Febrer 2016 
 

CALENDARI ESCOLAR 
 

DIVENDRES 5  
El CARNAVAL...A L’ARJAU!!! 

JORNADA CONTINUADA FINS LES 13 HORES. 
 SERVEI DE MENJADOR FINS LES 14:50H. 

DILLUNS 8 i DIMARTS 9 NO HI HA ESCOLA!!!. 
 

 

ORDRES DE SA MAJESTAT EL REI CARNESTOLTES 
(Setmana de Carnaval: 2, 3 i 4 de febrer) 

 

Dimarts  us vull veure a tots ben animats, 
per tant heu de venir ben maquillats. 

Pinteu-vos qualsevol cosa, 
fins i tot un bigoti de Dalí. 

Però sobretot..... Us heu de divertir!!! 
 

 

Dimecres, pentinats o despentinats, 
però amb els cabells decorats! 

Poseu-vos un pinzell al cap, un monyo, 
guarniu-vos amb flors de colors... 

El que us poseu  tan se val, 
però passeu-vos-ho genial, 

que ja arriba Carnaval!!! 
 
 

Dijous vestiu-vos tots d’un color 
i que el fred no us faci por! 

Ompliu l’escola de tal manera, 
que sembli la primavera! 

Però no us oblideu que és Dijous Gras 
i, per esmorzar, entrepà de truita o de botifarra 

heu de portar! 
  

 

EDUCACIÓ INFANTIL 
Dijous 4 de febrer: 
Al matí, esmorzarem tot el parvulari junts al pati. Els nens i nenes han de portar un 
entrepà de truita o de botifarra d’ou.  
A la tarda, farem un ball de disfresses. Tots els nens i nenes, poden portar una disfressa 
de casa. Els nens/es que es queden a menjador, poden portar la disfressa al matí dins 
d’una bossa i les mestres ja els ajudarem a vestir-se a partir de les 15 h. 
 
Divendres 5 (jornada continuada de 9 a 13): 
Els nenes i nenes han de portar roba fosca. Un cop a l’escola, ens posarem per sobre la 
disfressa que haurem elaborat a classe. 
No cal que porteu motxilla ni esmorzar, l’AMPA ens convida a esmorzar galetes amb 
xocolata. 
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ACTIVITATS DEL PAE (Programa d’Animació Educativa) 
P-5 B: Petits gurmets. Dimarts 23 al matí. Aquesta activitat es durà a terme a l’aula de la 
regidoria de Salut. 
P-5 A: Petits gurmets. Dimecres 24 al matí. Aquesta activitat es durà a terme a l’aula de la 
regidoria de Salut. 
 

CICLE INICIAL 
Dijous 4 de febrer (dijous gras), els alumnes de cicle inicial fan una sortida a Ribes 
Roges per a esmorzar el pa amb truita o botifarra d'ou. 
Dimarts 23 de febrer, 2n fa l'activitat "El cos, expressió creativa". 
 

CICLE MITJÀ 
Dimarts 2 de febrer, al matí, la classe de 4t A visita la Biblioteca Joan Oliva. 
Dimarts 16 de febrer, al matí, la classe de 4t B visita la Biblioteca Joan Oliva. 
Dilluns 22 de febrer, al matí ( de 9-10h), la classe de 3r A farà a l'escola el taller PAE 
d'instruments musicals. 
Dimarts 23 de febrer, al matí, ( de 9-10h) la classe de 3r B farà a l'escola el taller PAE 
d'instruments musicals. 
 

CICLE SUPERIOR 

Paradeta de berenar per Carnaval!!! Dimarts 2 i dimecres 3 vendrem coca i xocolata 
boníssima. Us esperem! 
Dimarts dia 16 les classes de 6è a les 11h aniran al Museu del Ferrocarril.  
Dimarts dia 23 a les 10h  les classes de 5è realitzen el taller “Fes-me'n 5 cèntims” 
l’escola. 
 

Podeu tornar veure l'Exposició del Projecte Barcelona impulsat per l'Albert Cosp que 
promou el treball creatiu i artístic que van fer els alumnes de 6è durant el curs 2014-15 a 
les hores de plàstica. L'exposició es podrà veure al CAP Baix a Mar fins el dia 22 de març. 
(CAP BAIX A MAR plaça Boleranys, 5 08800 Vilanova i la Geltrú. Telèfon:938103 003. 
Horaris de dilluns a divendres de 8h a 20:45h). 
 

MÚSIQUES D’ENTRADA 
Benvolgudes famílies de l'Arjau, ja arriba el Carnaval!!! i escoltarem les cançons més 
populars i emblemàtiques del carnaval de la nostra ciutat. Visca el Carnaval de Vilanova i 
la Geltrú! 

 
 
 
 

ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES 
 

ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES 
Passades les vacances de Nadal l'AMPA s'ha carregat de forces per començar aquest 
any 2016  amb moltes ganes de fer coses amb l'Escola i els nostres fills. Estem preparant 
moltes activitats de les quals us anirem informant. 
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EXTRAESCOLARS 
Tornem doncs a les activitats diàries dels nostres fills. Des de gener els més petits ja 
poden participar en activitats extraescolars (expressió corporal i multi esport). Donem les 
gràcies per la gran participació dels nens i nenes de P3.Us recordem que el passat 20 de 
gener era la data límit pel pagament de la segona quota de les extraescolars per aquells 
que ho heu fet fraccionat. (Els alumnes de P3 tenen de data límit el 15 d’abril donat que 
han començat al gener). 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 
L’última setmana de febrer hi haurà portes obertes de les extraescolars que no s’han 
pogut fer al final de desembre, excepte P3 que acaben de començar! 
 

CARNAVAL 2016 
Ja hem començat la venda de les disfresses de CARNAVAL per aquest any. La temàtica 
de la disfressa d’aquest any  l’hem fet coincidir amb l’Escola per a què només hàgiu de fer 
la disfressa dels adults, i pugueu aprofitar la disfressa dels nens/es que han fet a l’Escola.  
Esperem que aquesta iniciativa us agradi!!!. 
 

PROGRAMA D’ACTES DISSABTE 6 DE FEBRER 
13:30 h. Dinar de germanor ,4 €, al pati de l’escola  i preu de la disfressa 3,5 €. (Reservar 
a arjauampa@gmail.com. Compra del tiquet dinar juntament amb la disfressa) 
DIES VENDA MENJADOR ESCOLA SETMANA DEL 25 DE GENER:  
Dilluns i dimecres: 16:30 a 18:15 h. 
Dimarts: 16:30 a 17:30 h. 
Divendres 17:15 a 18:15 
Més horari despatx AMPA.  
Hi haurà xocolatada, cava i sorpresa final pels nens!!. Taller de carnaval pels nens. Ens 
pintarem les cares entre tots!!!  
16:30 H. Sortida de l’escola cap a la plaça del Mercat per assistir a la festa de l'Arribada 
del Caramel, amb la nostra magnífica Batucada ¨Arjau Maravillau¨ 
Serà una gran festa!!!!! Us esperem!!!! 
 

TAULELL INFORMATIU 
Us informem que hem col•locat un taulell informatiu a l'edifici de direcció al costat de la 
bústia de l'AMPA. Allà anirem penjant totes les informacions que també enviem per email. 
 

CORREU ELECTRÒNIC 
AVÍS IMPORTANT: Us demanem a tots els pares i mares que no  rebeu els mails  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 9h a 10.30 h i els dimecres de 16h 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 
podem. 
 
PODEU CONSULTAR AQUEST FULL I D'ALTRES INFORMACIONS A LA PÀGINA WEB 
DEL CENTRE:  

http://blocs.xtec.cat/arjau i també al Facebook de l'AMPA. 


