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XERRADES SOBRE EDUCACIÓ

El proper 31 de maig a les 9 del vespre l’AMPA i els  docents hem 
organitzat una nova xerrada sobre educació.  La persona que ve a 
fer-la és la Neus Santmartí  i  el  títol  de la conferència és “Què ha 
d’aprendre  el  meu  fill/a?”  a  partir  de  reflexions  sobre  les  proves 
d’avaluació PISA. La Neus ens diu: “Molt sovint els pares i les mares 
(i els avis i àvies) volem ajudar a aprendre als nostres fills i filles en 
funció del que ens ensenyaven a nosaltres, però ben cert que no és el 
mateix que es demana actualment, a l’era d’Internet. A partir del que 
es demana a la prova internacional PISA promoguda per la OCDE i la 
Unió Europea, es proposa una reflexió sobre què han d’aprendre avui 
els nens i les nenes de l’escola i per què”. 
Us animem a venir-hi, creiem que serà molt interessant!

VALORACIÓ DE LA DIADA DE SANT JORDI

La  diada  de  Sant  Jordi  i  els  seus  previs  els  valorem  molt 
positivament. 
Agraïm la participació de les famílies i  dels docents que van estar 
preparant i venent a la paradeta de llibres. És una bona manera de 
fer partícip tota la comunitat educativa de la importància de la lectura 
en la formació i en l’aprenentatge dels nostres infants.
També agraïm a les famílies (tot i que van ser molt poques) que van 
participar en l’activitat de tarda de primer cicle de Primària explicant 
contes a les aules. Va ser una estona molt agradable de compartir. Ja 
es veu a les fotografies del mural de l’entrada al centre.
L’activitat intercicle, on infants del segon cicle de Primària explicaven 
contes de quan ells eren petits als infants d’Educació Infantil, va ser 
tot un èxit. Aquests lligams entre infants de diferents edats ajuden 
tant  a  reforçar  el  gust  per  la  lectura  com  a  potenciar  un  bona 
convivència en el centre.
Valorem  molt  positivament  l’exposició  de  textos  que  van  fer  els 
infants  dels  diferents  nivells  i  l’intercanvi  posterior  entre  grups  de 
lectura d’aquests textos exposats als passadissos. És una manera de 
compartir, de valorar el que fan els altres i de promoure el plaer de 
llegir. 
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REBEU ELS FULLS INFORMATIUS PER CORREU ELECTRÒNIC?

Fa poc vam donar un full a les famílies que malgrat haver-nos donat 
un correu electrònic per rebre informació, a nosaltres ens sembla que 
hi ha algun error. Us demanem que si per qualsevol cosa no el rebeu 
o teniu correu nou ens el  feu arribar per tal que pugueu rebre la 
informació que enviem. 

MATRICULACIÓ I CONFIRMACIÓ DE PLAÇA

Properament us farem arribar un dossier amb un full per confirmar la 
plaça dels vostre fill/a al centre, les dades per tal que modifiqueu 
aquelles  dades  que  siguin  incorrectes  i  les  autoritzacions  que  cal 
omplir cada curs.

FINAL DE CURS

Us avancem que la festa de final  de curs serà el  dia 22 de juny. 
L’horari  serà de 19 hores a 24 hores. Hi  haurà jocs lúdics,  sopar, 
comiat dels infants de sisè i ball. Reserveu-vos la data. Més endavant 
l’AMPA us farà arribar un quadernet amb més detalls sobre la festa. 
Les famílies de tercer i l’AMPA estant treballant de valent perquè sigui 
tot un èxit.

PAGAMENTS

A finals de maig  us arribarà un full on s’especificaran les sortides i 
les colònies que ha realitzat el vostre fill/a i l’import de cadascuna 
que ens ajuda a fer l’ajustament de la quota final. 
Els alumnes de 6è l’ajustament de les sortides i colònies la farem cap 
a finals de curs, ja que queda pendent la darrera sortida i el total de 
diners obtinguts de les diferents  activitats que han fet  al  llarg del 
curs, per poder costejar-se la trobada d’acomiadament del grup.

COLÒNIES

Ja hem acabat gairebé totes les colònies de l'escola, només queda P4 
per gaudir de l’experiència d’enguany. Tot ha anat molt bé. Ha estat 
un temps de convivència i  d’aprenentatge fora de l’àmbit  habitual 
molt  enriquidor  per  als  infants  i  per  als  docents  on  s’ha  pogut 
compartir i aprendre d’un munt de vivències.
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GORRES I BATES A EDUCACIÓ INFANTIL

Ja està fent molta calor, per tal que els infants d'Educació Infantil 
estiguin més còmodes no es posaran la bata tota la jornada escolar, 
només se la posaran per anar al menjador i per fer activitats que es 
puguin embrutar.
Us recomanem que porteu una gorra pel  vostre/a fill/a d’Educació 
Infantil ja que al pati pica molt els sol.

DIA DE LLIURE DISPOSICIÓ

Us recordem que el divendres 25 de maig és festa de lliure disposició 
a l’escola i que el dilluns 28 de maig també és festiu perquè és dilluns 
de Pasqua i és una festa local. 

ESMORZARS COMPARTITS

El 31 de maig serà el darrer dijous que fem la macedònia. Per tant, 
queden  pocs  dies  per  gaudir  d’aquest  moment  especial  amb  els 
vostres fill/es i fer una tasca junts pels altres.

Agraïm  la  vostra  col·laboració  durant  aquest  curs.  Junts  hem 
participat  en  un  projecte  important  per  l’escola:  el  treball  pel 
col·lectiu.

OBJECTES PERDUTS

A consergeria podreu trobar objectes perduts: jaquetes, bates, ..., 
que fins ara ningú ha trobat a faltar.
A finals del mes de maig es duran a la deixalleria els que no s’hagin 
recollit. 

DARRERES SESSIONS DE PSICO 

La  darrera  setmana  que  els  infants  de  P3  a  Primer  faran 
psicomotricitat serà la del 4 al 8 de juny. Per això, a partir d’aquestes 
dates no cal que portin els mitjons antilliscants. 

BEQUES DE MENJADOR

Des  del  Consell  Comarcal  del  Baix  Llobregat  ja  han presentat  les 
bases i la sol·licitud per demanar l’ajut, ja us les fem arribar i la data 
límit per entregar la documentació serà el 4 de juny. Els alumnes de 
6è faran l’entrega al seu institut on facin la matriculació.
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