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CARNAVAL  I  DIJOUS  LLARDER .-  

La setmana del 20 al 23 a l’escola seguirem les consignes  que el Rei Carnestoltes  ens 

mani. Estarem molt atents!!!! 

El dijous 23  al matí, grans i petits de l’escola anirem a celebrar el Dijous Llarder  a Can 

Sarvosa . Agraïm a l’Ajuntament l’obsequi de l’esmorzar: pa amb fuet . 
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TEATRE  EN  ANGLÈS  A  CICLE  MITJÀ. -  

El dimarts 7 al matí, els alumnes de CM gaudiran de la representació teatral en anglès de 

l’obra Billy Banjo,  a Banyoles. Aquesta activitat forma part de la campanya “Anem a veure 

teatre”. 
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ANEM  A  ESCOLTAR  MÚSICA.-   

Aquest mes de febrer s’inicia el cicle d’audicions musicals per a les escoles de la comarca. 

El dimarts 28 de febrer  els alumnes d’Educació Infantil  gaudiran de l’espectacle musical 

“Cromàtic” a l’Auditori de l’Ateneu de Banyoles.  

 

 

4 

 

10è PREMI  ESCOLAR  ÒMNIUM  CULTURAL « SAMBORI » .-  

Els alumnes de CM i CS participaran en el Premi Sambori Òmnium 2017 , premi escolar 

de narrativa en català  destinat a promoure l’ús literari del català a les escoles. 
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ACTIVITATS  DEL  CONSELL  ESPORTIU  DEL  PLA  DE  L ’ESTANY 

Diumenge 12 de febrer  

Cros/BTT  a la Zona Esportiva de Porqueres, a les 10h.  

Diumenge 26 de febrer  

1a parada del Viatge Esportiu Comarcal , a l’Escola Baldiri Reixac de 10.00 a 12.30h. 

Exposició dels dibuixos del Concurs Cultural Esportiu. Aquesta exposició recorrerà les 

escoles de la comarca durant tres setmanes. 
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CONSUM  DE  FRUITA  A  L’ESCOLA. -  

Els dies dimarts 21, dimecres 22, dilluns  27 i  dimarts 28,  els alumnes prendran per 

esmorzar la fruita d’aquest mes: poma, clementina, taronges i kiwi (no es consumiran en 

aquest ordre necessàriament). Recordeu que els podeu posar un aliment complementari, i 

que cal comunicar al tutor/a si hi ha cap al·lèrgia.   
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TALLERS EN FAMÍLIA: CREATIVITAT I EMOCIONS.-  

Tal i com es va informar a principi de curs, a la nostra escola es va crear un Grup de Treball 

per a la Convivència per tal de promoure la participació de les famílies en la comunitat 

educativa. Des d’aquest grup de treball, us oferim un cicle de tallers en família amb 

l’objectiu de compartir , crear i comunicar a través de diferents llenguatges artístics. Tallers 

organitzats per Altrart amb la col·laboració de l’escola Bora Gran, l’AFA i l’ajuntament de 

Serinyà. 

Dissabte 18 de febrer de 10h a 14h  a Can Beia, taller “Forma i Part” . Preu: 5 euros per 

família a pagar el dia del taller. Inscripcions fins el 15 de febrer  al correu 

electrònic ampaboragran@gmail.com. Hi haurà esmorzar. 

Propers tallers: “Juguem a la guerra” , 1 d’abril de 16h a 20h i “Modelant”  , 6 de maig de 

10 a 14h. 
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AFA: UN  CARNAVAL  DE  CINE.-  

Dissabte 25 de febrer  

Gran festa de Carnestoltes  al pavelló de Serinyà  amb el cinema com a tema. 

16:30h  Berenar, animació infantil, concurs de disfresses amb desfilada i lliurament de 

premis i ball de disfresses. Els nens i nenes que vulguin participar al concurs es poden 

inscriure el mateix dia. 
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 EDUQUEM  EN  FAMÍLIA .- 
 

“Recursos emocionalment ecològics per a créixer jun ts pares i fills. Vacunar la 

frustració, estimular la resiliència”.  

Dies 2 i 16 de febrer,  al gimnàs de l'escola Baldiri Reixac . Hi haurà dues entrades: pel 



carrer Llibertat i per la plaça Miquel Boix (correus). 
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REPRESENTACIÓ  DE  PARES  I  MARES  DEL  CONSELL  E SCOLAR.-  
 
Els representats del sector pares i mares del Consell Escolar constituït el passat mes de 

desembre ha creat un correu per tal de facilitar el contacte amb aquests representants   

consellboragran@gmail.com  
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DIES NO LECTIUS.- Recordem que el divendres 24 no hi haurà classe , perquè és un 

dels dies que es van escollir de lliure disposició. 

12 
AGRAÏMENT PER DONACIÓ DE MATERIAL. -  Agraïm la donació de material d’ús 

escolar (contes, jocs, material per reciclar,...) a famílies de l’escola. 

 


