
                                                                                               
 La Castanyada – 31 d'octubre
El dimarts 31 d’octubre a la tarda celebrarem la castanyada cantant i ballant al pati de l'escola. 
Hi esteu tots convidats, però us agrairíem que no intervingueu a l'hora de menjar les castanyes i les mandarines. 
Els alumnes més grans ajudaran els petits. Moltes gràcies!

 Festes que celebrem a l'escola 17/18

*La Castanyada Dimarts, 31 d'octubre (tarda)
*Santa Cecília Dimecres, 22 de novembre 
*Nadal (pares) Diumenge, 17 de desembre (P3-2n al matí / 3r-6è a la tarda)
*Nadal (nens escola) Divendres, 22 de desembre
*Tonis Diumenge, 28 de gener
*Dijous llarder Dijous, 8 de febrer (tarda)
*Carnaval Divendres, 9 de febrer (tarda)
*Jornada Esportiva     Divendres, 23 de març
*Jocs florals Dilluns, 23 d’abril (matí)
*Cantata Divendres, 20 d'abril
*Festa fi de curs Divendres, 22 de juny

 Calendari d'octubre

El dijous 12 d'octubre és el dia del Pilar i el dia 13 és festa
de lliure disposició. El dimecres dia 1 de novembre és Tots
Sants. No hi haurà escola.

                         
 Natació 17/18
- Alumnes de P3: Els dimarts del tercer trimestre de les 9’45h a les 10’30h. Del 10 d'abril al 5 de juny. Exclòs l'1 de maig,
(Festa).
- Alumnes de P4 i P5 : Els divendres del tercer trimestre de les 9’45h a les 10’30h. Del 13 d'abril a l'1 de juny. 
- Alumnes de 1r. i 2n: Els dimarts del tercer trimestre de les 15:20h a les 16:05h. Del 3 d'abril al 29 de maig. Exclòs l'1de
maig.
- Alumnes de 3r. i 4t: Els divendres del segon trimestre de les 15:20h a les 16:05h. Del 12 de gener al 9 de març. Exclòs
el 9 de febrer. (Carnaval).
- Alumnes de 5è. i 6è: Els dilluns del segon i tercer trimestre de les 15:15h a les 16:00h. Del 19 de març al 4 de juny.
Exclosos: el 26 de març (Setmana Santa), el 2 d'abril (Dilluns de Pasqua), el 30 d'abril (lliure disposició) i el 21 de maig
(Segona Pasqua).

Recordeu que la natació forma part del currículum d’Educació Física, és per aquesta raó que es fa en horari lectiu.
D’altra banda s’ha de tenir present que aporta molts beneficis a tots els alumnes, tant pel què fa a l’autonomia personal,
la salut, la seguretat...
Seran 8 sessions i valdrà 63€ inclòs l'autocar. Es pagarà durant el mes de febrer.

Reunions pares i mares

Recordeu que aquests dies estem fent  les reunions de pares i mares de tots els cursos de l'escola.
Els de P3, P4 i P5 esteu convocats el dilluns 9 d'octubre. 
Els de 3r i 4t esteu convocats el dimarts 17 d'octubre.
Els de 5è i 6è esteu convocats el dijous 5 d'octubre.
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Educació infantil

Aquests dies els alumnes d’educació infantil estem treballant els BARRUFETS. Agraïm a totes les famílies de l’escola
que si teniu alguns d’aquests ninotets que ja no feu servir, ens els porteu, per poder-hi treballar.
El proper divendres 20 d’octubre al matí els alumnes de P3, P4 i P5 anirem a veure el mercat de Sta. Eugènia. Visitarem
les parades i comprarem fruita per treballar les fruites de la tardor.

 Cicle inicial: 1r - 2n 

El dilluns 30 d’octubre al matí, els nens i nenes de 1r i 2n aniran a l'Auditori-Teatre de Calldetenes a veure l'espectacle de
teatre visual “Mobilus”.

 Cicle mitjà: 3r - 4t 

El dijous, dia 19 d’octubre, els nens i nenes de 3r i 4t anirem al Cim d’Àligues. Marxarem a les 9 del matí i tornarem pels
volts de 2/4 de 5 de la tarda.
Cal portar un petit esmorzar, dinar i aigua. També una gorra per si fa sol i/o un cangur per si plou o venteja.
El dilluns 30 d’octubre al matí, els nens i nenes de 3r i 4t aniran a l'Auditori-Teatre de Calldetenes a veure l'espectacle de
teatre visual “Mobilus”.

 Cicle superior: 5è-6è 

Els dies 8,  9 i  10 de novembre els  alumnes de 5è i  6è anirem de colònies a Cambrils  a la  casa de colònies «La
marinada». Marxarem el dimecres a les 9h i tornarem el divendres al voltant de quarts de 5. 
El preu de les colònies és de 122€, que inclou el viatge, la manutenció i les activitats dels 3 dies.

 Teatre en anglès

El divendres 6 d’octubre els nens i nenes de primària (de 1r a 6è) aniran a veure teatre en anglès. L’obra que veuran és
«Billy Banjo» i es farà al gimnàs de l’escola a 2/4 de 10. L’espectacle durarà aproximadament una hora. El preu és de 7€
que ja està inclòs als pagaments de sortides del 1r trimestre.

Activitats extraescolars curs 17/18

Anglès: Inici octubre.
P3 i P4: Dilluns de 16:30 a 17:30
P5: Dijous de 14:00 a 15:00
1r: Dimarts de 14:00 a 15:00
2n: Dijous de 14:00 a 15:00
3r i 4t: Dilluns i dimecres de 14:00 a 15:00
5è :Dimecres i divendres de 14:00 a 15:00
6è: Dilluns i dimecres de 14:00 a 15:00

Karate: De 16:30 a 18:00. Inici al gener.
Scrap & deco: Dijous de 16:30 a 18.00. Inici octubre.
Robòtica: Dimecres de 16:30 a 18:00. Inici octubre.
Ordinografia: Pels alumnes de 5è. Dimecres i divendres de 14:00 a 15:00. Inici octubre.
Caramelles: Pels alumnes de primària. Inici al gener-febrer.
Guitarra: Per alumnes de 3r a 6è. Dilluns de 12:30h a 13:20h. Inici octubre.

Loteria escola
Ja podeu comprar la loteria catalana de l'escola a les membres de l'AMPA, a l'escola i a les botigues del poble. Us
animem a col·laborar-hi!
Si algú vol un talonari per vendre cal que es posi en contacte amb les mares de l’AMPA.

AMPA
Si algú vol entrar a formar part de l’AMPA us animem a venir!
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