ESCOLA L’ARJAU
Full informatiu mensual

MAIG 2016
CALENDARI ESCOLAR

Divendres 13, dilluns 16 i dimarts 17 de maig seran dies festius.
CALENDARI PREINSCRIPCIÓ 2016-2017
Publicar oferta definitiva el 17 de maig.
Publicació de les llistes d’admesos el 20 de maig.
Matriculació (infantil, primària i 1er d’ESO) del 13 al 17 de juny
CONSELL COMARCAL DEL GARRAF
Us informem que s’ha publicat al BOP, taulell d’anuncis i al web del Consell Comarcal, les dates
per poder demanar l’ajut de menjador escolar, el servei de transport escolar i l’ajut de
desplaçament pel curs vinent.
El termini per poder fer els tràmits serà del 23 de maig al 3 de juny de 2016. Les famílies podran
fer el tràmit a l’oficina del Consell Comarcal del Garraf i a través de les oficines de l’OAC del seu
municipi excepte les persones residents a Vilanova que hauran de venir a la seu del Consell
Comarcal.

AGENDA 21 ESCOLAR
.L’Agenda 21 Escolar organitza la Mostra d'Art d'Objectes Reciclats i Reutilitzats en la seva 10a
edició. Aquest any hi tornarà a haver la modalitat del concurs
CREATIU i des de l’escola us volem convidar a totes les
famílies a participar-hi!. S'entregaran 1er, 2on i 3er PREMI i
tots els treballs que hi participin seran exposats. L’ exposició
s'inaugurarà a la fira Blauverd com una de les activitats més
importants i es podrà visitar durant tot el cap de setmana del 7
i 8 de maig. Posteriorment la Mostra es traslladarà al CRIA
com cada any.
Cal que cada alumne/a que hi vulgui participar porti el seu
treball a l’escola abans de divendres dia 6 de maig.
Moltes gràcies!

PROJECTE COMPARTIM
Des del grup COMPARTIM us convidem a una sessió teòricopràctica sobre meditació. Aquesta sessió la durà a terme la Sra.
Blanca Ferret i serà a finals del mes de maig.
Properament us informarem del dia concret.
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EDUCACIÓ INFANTIL
SORTIDES
.P-3 A i B: Granja La Bassa (Vendrell). Dijous 12 tot el dia.
.P-4 A i B: Aquàrium (Barcelona). Divendres 6 tot el dia.
.P-5 A i B: Cosmocaixa (Barcelona). Divendres 27 tot el dia.

ACTIVITATS DEL PAE
(Programa d’Animació Educativa)
.P-3 A i B, P-4 A i B, P-5 A i B: Teatre de titelles “La pastissera i els
follets” (Estaquirot Teatre).
Dimecres 4 al matí. Enguany, anirem fins al teatre en autocar.
.P-3 A i B: Tastaolletes. Divendres 20 al matí. Aquesta activitat es durà a terme a l’escola.

CICLE INICIAL

.Dimecres dia 18 durant el matí 1rA i B faran l’activitat PAE:
“Dóna joc a les deixalles”.
.Dimarts dia 24 a partir de les 11:30 es faran les revisions
odontològiques a 1r.

CICLE MITJÀ
.Dimarts 3 de maig de 9 a 10:15h la classe de 4tA farà a l'escola el taller PAL "Iu el detectiu".
.Dimarts 3 de maig de 10:15a 11:30h la classe de 4tB farà a l'escola el taller PAL "Iu el detectiu".
.Dimarts 3 de maig de 15 a 16:15h la classe de 3rA farà a l'escola el
taller PAL "Iu el detectiu".
.Dijous 5 de maig de 15 a 16:15h la classe de 3rB farà a l'escola el
taller PAL "Iu el detectiu".
.Dilluns 9 de maig de 9 a 13 h les classes de 3rA i B aniran a la Sínia
de Sant Gervasi a fer el Taller PAE "Anem a l'hort".
.Dijous, 19 de maig 3rA i 3rB tenim un taller sobre alimentació:
FRUTILAND
.Dimarts 24 de maig de 10 a 11:30h la classe de 4tA anirà a la Biblioteca.
.Dimarts 31 maig tot el dia, les classes de 3rA i B aniran a fer un Taller al Museu Picasso de
Barcelona.
.
CICLE SUPERIOR
.Els alumnes de 6è B participen a l’ 11è Congrés de Ciència del
Garraf que es durà a terme la setmana del 23 al 27 de maig a la
Sala d'actes de la UPC.
.La nostra ponència serà la primera del dia 27 que portarà per
títol: ”Quin sòl per les nostres tomaqueres?”. Us recordem que
totes les ponències es podran veure en diferit pel Canal Blau el
matí següent i que a la mateixa pàgina web hi haurà una
aplicació per votar la que més us agradi.
.Dimarts dia 3 durant tot el matí 5è A visita el port de la nostra ciutat per fer l’activitat: *De la barca
al plat”, per conèixer la importància del port pesquer i les diferents espècies de la mar
Mediterrània.
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Finalment acabarem l’activitat amb un tast de diferents plats mariners!!!
.Dimarts dia 10 d’ 11h a 12h a la Casa d’Empara se celebrarà l'acta de cloenda de l’activitat
“Missives entre generacions” amb els alumnes de 5è
.
.Dimecres dia 18 posaran les vacunes als alumnes de 6è, us recordem que cal portar el carnet de
vacunacions.
.Dimarts dia 24 durant tot el matí 5è B visita el port de Vilanova per fer
l’activitat: “De la barca al plat”.
.Dilluns dia 30 durant tot el dia les clases de 5è visiten el Parc
Arqueològic de les Mines de Gavà, per conèixer com era la vida
quotidiana dels habitants del Gavà de fa 6.000 anys i, sobretot, el treball a
l'interior de les mines, les més antigues d'Europa!!!! I les úniques dedicades a l'extracció de la
variscita, un mineral semipreciós utilitzat per confeccionar joies.
Cal portar l’esmorzar, aigua i el dinar.
.Cada divendres a la tarda les classes de 6è vendran berenars boníssims. Us esperem!!!
MÚSICA
Benvolgudes famílies de l'Arjau,
Durant el mes de maig escoltarem el grup Manel que estrenen nou disc que porta per títol ‘Jo
competeixo’. Podreu escoltar el nou àlbum al festival Vida de Vilanova i la Geltrú (1 de juliol).

ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES
CASAL D'ESTIU A L'ARJAU
Enguany l'Empresa Kitxalla organitza a la nostra escola un Casal per a què passem un estiu
divertidíssim i ple d'activitats. Al Casal hi podran anar nens des dels 2 anys (sempre i quan no
portin bolquers) fins als 12. El nostre casal serà “CONTE VA! VA DE CONTES” coneixent diferents
formes d’explicar i viure els contes i els més grans duran a terme un projecte solidari d´allò més
divertit. Les inscripcions es faran fins el 6 de maig. En el despatx de l’AMPA c/ de l'Àncora, 28, de
9 a 10 i de 16.00 a 17.00 (altres horaris enviar e-mail a: kitxalla@hotmail.es)
ARJAU VERD I NET
El dissabte 30 d’abril volem convidar-vos amb una gran festa a l’escola. Hi haurà tallers, jocs i
sorpreses per a tots!!!! No us ho perdeu!!!
GIMCANA VERDA: Preparar compost, plantar flors, regar l’hort, podar,
treure males herbes... deixarem el pati bonic i net.
TALLER DE MANUALITATS: Farem meduses i peixos per guarnir
l’Escola.
TALLER DE CUINA: Broquetes de fruita i sucs naturals.
El grup “COMPARTIM” participaran amb nosaltres i ens sorprendran a
tots!
A més la festa estarà amenitzada per la nostra batucada ARJAU MARAVILLAU.
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ACOLLIDA JUNY
De dilluns 6 de juny fins dimarts 21 de juny, l'horari de parvulari i primària serà de 9:00 a 13:00 h.
Els alumnes que es quedin a menjador sortiran a les 15:00 h.
L'AMPA OFEREIX PELS SEUS SOCIS UN SERVEI D'ACOLLIDA DE 15:00 A 17:00 h.
Per apuntar-vos, envieu un correu a arjauampa@gmail.com indicant assumpte: ACOLLIDA
JUNY, o passeu pel despatx de l'AMPA (es requereix un mínim de 10 alumnes per poder oferir el
servei).
ASSAMBLEA DE SOCIS 2016
El proper 3 de juny tindrà lloc la junta de socis de l’AMPA. Esperem una gran assistència de tots
els pares i mares. Ben aviat confirmarem l’hora perquè us ho programeu.

FESTA FINAL DE CURS
El proper 4 de juny volem acomiadar el curs amb una gran festa! Properament us anirem
informant.
RECOLLIDA DE JOGUINES
Si teniu joguines i els vostres fills ja no juguen amb elles, porteu-les que tornarem a fer un altre
mercat el dia de la festa de fi de curs. Us convidem a participar en el Projecte L’Arjau Solidari
perquè tots els nens tinguin les mateixes oportunitats.
Podeu portar les joguines en horari d’atenció a les famílies durant tot el mes de maig.
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 els 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 puguem.
Recordeu que al taulell de l’AMPA col•locat al costat de la bústia, també trobareu tota la
informació de les activitats que anem fent.

Podeu consultar aquest full i d’altres informacions a la pàgina web http://blocs.xtec.cat/arjau/
i també al Facebook de l’AMPA
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