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ESCOLA L’ARJAU 
Full informatiu mensual                                            MARÇ 2016 
 

CALENDARI ESCOLAR 
 

Del 19 al 28 Vacances de Setmana Santa! 
Jornada de portes obertes el dia 16 de 9:00 h a 12:30 h i de 15:00 h a 16:30 h. 

Del 30 al 7 d’abril preinscripció. En horari de 9:00 h a 12:30 h i de 15:00 h a 16:30 h. 
 

EDUCACIÓ INFANTIL 
 

P-4 A i B: Juguem amb els colors. Dilluns 14 al matí. Aquesta activitat es durà a terme a 
l’escola. 

CICLE INICIAL 
 

Dijous 3 de març: Visita a l'auditori, per assistir 
a  l'obra "Tubs del món" (1r i 2n). 

 
L'últim divendres del trimestre a la tarda 

actuació del màgic Zappa Màgic pels nens i 
nenes de 1r a 4t. 

 
CICLE MITJÀ 

 
- Dilluns 14 de març de 9 a 11h la classe de 4tA farà a l'escola el taller d'arts plàstiques 
del Lluís Amaré. 
- Dimarts 15 de març de 9 a 11h la classe de 4tB farà a l'escola el taller d'arts plàstiques 
del Lluís Amaré. 
- Dimecres 16 de març de 9 a 11h la classe de 3erA farà a l'escola el taller d'arts 
plàstiques del Lluís Amaré. 
- Dijous 17 de març de 9 a 11h la classe de 3erB farà a l'escola el taller d'arts plàstiques 
del Lluís Amaré. 
- Divendres 18 de març de 15 a 16h tot el Clcle Mitjà gaudirà a l'escola d'una sessió de 
màgia, amb l’actuació del màgic “Zappa Màgic”. 
 

CICLE SUPERIOR 
 

Del dimarts dia 1 fins el divendres 4 de març marxem de 
colònies al camp d’aprenentatge Les Obagues a Juneda.  
Dimarts dia 8 al matí les classes de 5è. realitzen el taller “La 
memòria del futur”, a l'escola. 
 
 
 

MÚSIQUES D’ENTRADA 
 

Benvolgudes famílies de l'Arjau, durant aquests dies escoltarem cançons de diferents 
grups i autors catalans i repassarem els èxits que més estan sonant en els diferents 
països del món. 
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ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES 
 

CARNAVAL 2016 
Felicitacions a totes les famílies que han participat perquè gaudim d’un gran Carnaval 
2016! Any rere any, procurem millorar, aprenent dels encerts i dels errors, i adaptar la 
festa perquè sigui participativa, divertida, faci germanor entre les famílies i sobretot que 
sigui una festa pels nostres fills i filles. 
Aquest any hem gaudit d’un dinar de germanor que va ser tot un èxit, unes disfresses ben 
xules i fàcils de fer, la rua pel centre i un bon berenar: I tot amenitzat pels ritmes de la 
batucada ARJAU MARAVILLAU! 
Us animem a aportar idees per futures edicions i aconseguir així que siguem la rua més 
divertida de Vilanova i la Geltrú. 
Gràcies a tothom! 
 
FESTA ARJAU VERD I NET 
Ja tenim prevista la data, de manera que ja podeu 
apuntar-la a la vostra agenda.  
Data: Dissabte 30 d’Abril  
Lloc: Pati de l’Escola  
 
EXTRAESCOLARS 
CANVI DATES PORTES OBERTES !!  
Teatre dilluns: es farà dilluns 7 de març. 
Teatre P5: es farà dimecres dia 9 de març. 
Teatre P4: es farà  dijous dia 10 de març.  
Els canvis s’han hagut de realitzar perquè hi havia moltes baixes. Us hi esperem! 
És important que tots aquells que encara no hàgiu efectuat el pagament ho feu el més 
aviat possible. 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 
Avís Important: Per formalitzar els pagaments fets per caixer automàtic és imprescindible 
presentar el justificant al despatx de l'AMPA , o  bé deixar-ho a la bústia indicant: nom del 
nen, curs i concepte. 
 
CASAL SETMANA SANTA 
Us informem que amb la col·laboració de Kitxalla, us oferim un casal pels dies de 
vacances de Setmana Santa. 
 
Les inscripcions es faran directament a Kitxalla. Podeu enviar un email a 
kitxalla@hotmail.es  o trucar al telèfon: 654471122 
  
YARN BOMING 
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 t’ ensenyarem! 
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BINGO LITERARI 
Després de la primera edició, estem organitzant pel mes de març una nova tarda de Bingo 
Literari. Una activitat divertida i molt engrescadora per trobar encant per la lectura de 
manera ben original. Estigueu atents si voleu participar, aviat informarem de data i horari.  
 
TAULELL INFORMATIU AMPA 
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


