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22 DE DESEMBRE

Us recordem que el dia 22 de desembre fem jornada intensiva. Les classes 
seran de 9 a 13 hores. Els nens i nenes que es queden a dinar sortiran a les 
15’30 hores.
El dia 22 de desembre, els infants de l’escola ens acomiadarem desitjant-
nos  Bones  Festes  en  una  trobada  internivells  d’edats  distants  on 
compartiran jocs, cançons i un esmorzar de neules i torrons.

SETMANA TEMÀTICA

La Setmana Temàtica ha estat molt enriquidora per a tots. 
Els tallers intercicles ens han permès gaudir de l’aprenentatge compartint 
diferents edats i diferents formes d’expressió i comunicació. Els infants des 
de P3 fins a 6è van fer tallers adaptats als tres cicles sobre temàtiques 
diverses: història dels jocs olímpics, viure els paralímpics en pròpia pell, els 
mites  en l’antiga Grècia (en l’àmbit literari), construcció...., les mesures de 
longitud  i  de  temps  en  diferents  proves  atlètiques  i  l’esport  i  la  salut, 
avantatges i desavantatges de l’esport.

Tots els grups han gaudit també de sortides que els han permès viure llocs i 
esports que tenen a veure amb els Jocs Olímpics.

Finalment,  tots  els  infants  han preparat  durant  la  setmana els  diferents 
números que heu pogut veure en l’espectacle que us vam oferir el passat 16 
de desembre en la que tots vam gaudir de la seva interpretació.

Agraïm a totes les famílies l’ajuda que ens han donat tant a  nivell plàstic 
com en el muntatge de l’obra, sense elles no hauria estat possible. Sempre 
ho hem cregut però aquests fets ens ho confirmen: Entre tots la fem.

L’ADMINISTRATIVA

Ja tenim una nova administrativa, es diu Montse. Us demanem tolerància 
perquè s’està adaptant i coneixent l’escola, i això requereix un temps, tot i 
que la Sílvia ho ha deixat tot molt ben explicat.
Els seus horaris són: 
- Dilluns i dimecres:  de 9 a 14 hores i de 15 a 17 hores.
- Divendres: un de matí i un de tarda.
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AMPLIACIÓ DEL FONS DE LA BIBLIOTECA.

Aquest final d'any la biblioteca de l'escola ha incorporat un volum important 
de fons.  Aquest  prové:  d'una  comanda feta  amb diners  de  l'AMPA i  de 
l'escola,  de  donacions  de  la  central  de  préstec  de  les  biblioteques  de 
Catalunya, d'altres biblioteques i de donacions de particulars.
La jornada de bricolatge del passat 26 de novembre va servir per a fer un 
gran pas en la incorporació d'aquest fons a les prestatgeries de la biblioteca. 
Tot  i  la  feinada  feta  aquell  dia  queda  molta  feina  per  fer.  Per  això  us 
proposem altres maneres de col·laborar amb la biblioteca.
- Cada divendres de 11 a 12:30 a l'escola.
-  Folrar  petits  lots  de llibres  que podeu demanar  a  consergeria  o  a la 
Vanesa de musica.
Volíem aprofitar per dir-vos que aquest curs l'escola, en el marc del projecte 
Puntedu,  rebrà  una  dotació  de  6000€  per  a  la  biblioteca.  Aquesta  ens 
servirà bàsicament per a catalogar el fons i per seguir augmentanta-lo!
Moltes gràcies per fer-ho possible! Gaudiu en família de la màgia lectura!

JOGUINES DESPRÉS DE FESTES

El primer dia de classe després de les vacances, dia 9 de gener, tots els 
nens i nenes de l’escola podran portar un regal que hagin tingut aquestes 
festes  per  compartir  amb  els  companys/es.  Aquell  mateix  dia  se 
l’emportaran a casa. 
Demanem que el que portin sigui una cosa per els permeti jugar en petit 
grup, no individual, per tal de potenciar la relació dintre de l’aula.
Millor  que no portin  objectes  de molt  de valor  per  a  que no es  puguin 
malmetre o perdre.

ESMORZARS COMPARTITS

El primer dijous després de vacances, s’inicia de nou l’activitat d’Educació 
Infantil: Esmorzars compartits. Cada dijous, els infants hauran de portar de 
nou fruita i fruits secs per fer la macedònia per a tot el cicle. Aprofitem per 
recordar  i  demanar  la  col·laboració  de  totes  les  famílies  que  els  sigui 
possible.

PATI

En començar el segon trimestre obrirem el pati d’Educació Infantil i Primària 
tal  i  com  vam  fer  el  curs  passat  per  tal  de  potenciar  la  relació  i  la 
convivència entre els infants de l’escola de les diferents edats.

Aquests últims dies vindran a fer el sorral reglamentari de seguretat per 
poder utilitzar  l’estructura de fusta que hi ha al  pati  i  que encara hem 
d’estrenar. En començar el trimestre els infants ja en podran gaudir.

FULL INFORMATIU 

Aquest és el primer full informatiu que enviem per correu electrònic. Si hi 
ha qualsevol problema feu-lo arribar a l’administrativa.
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Jo i una altra persona som un parell.
Molts com nosaltres formen un nombre de gent.
Gran nombre de persones són una multitud.

Una multitud de gent un poble.
Un poble una nació.

Moltes nacions un continent.
Els continents la Humanitat

Joan Brossa
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