FULL INFORMATIU N. 7 - abril 2017
VIATGE ESPORTIU COMARCAL (VEC): 4a PARADA.A l’escola Pla de l’Ametller de Banyoles, el diumenge 2 d’abril.
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• P3 a P5: Jocs tradicionals
• 1r a 6è: Partits de pitxet
• VEC Família:Fitnes per pares i mares

TORNEJOS A L’ESCOLA.Un cop acabat el torneig de ping-pong, d’aquí a pocs dies començarà el IV Torneig de
Colpbol. Està adreçat als alumnes de 3r, 4t, 5è i 6è, es jugarà els dimarts i dijous a l’hora
d’esbarjo.

REVISIONS BUCODENTALS ALS ALUMNES.- Dentistes de l’Àrea Bàsica de Salut de
Banyoles realitzaran aquestes revisions als alumnes de 1r i 6è, a l’escola mateix, el dia 7
al matí. Cal que vinguin amb les dents ben raspallades.
ITINERARI DE DESCOBERTA DE L’ALZINAR.- El dimecres 26 d’abril els nens i nenes de
Cicle Inicial realitzaran una passejada per descobrir el bosc de l’entorn de Serinyà. Activitat
dirigida per l’Escola de Natura de Banyoles.

CONEIXEM L’ENTORN DE SERINYÀ.- Aquest mes, la setmana del 3 al 6, els alumnes de
CM i CS sortiran a conèixer el bosc i el riu de Serinyà. L'activitat està subvencionada per
la Diputació de Girona, i dirigida pels seus monitors.

CONSUM DE FRUITA A L’ESCOLA.- Els dies dimarts 25, dimecres 26 i dijous 27 i 2 de
maig els alumnes prendran la fruita d’aquest mes (pera, poma, maduixa i taronja no en
aquest ordre necessàriament) a l’hora del pati. Recordeu que els podeu posar un aliment
complementari, i que cal comunicar al tutor/a si hi ha cap al·lèrgia.

ACTIVITATS PER SANT JORDI. Cada alumne elaborarà un punt de llibre per al concurs que organitza l'AFA.
Enguany, els nens i nenes portaran a casa el punt per fer-lo i l’hauran de retornar a
l’escola abans del 6 d’abril. Els punts de llibre s'exposaran al porxo de l’escola.
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 Entre tots els nens i nenes de l'escola escriurem el VII Llibre Gegant. Se’n farà la
lectura a Can Xerric, el divendres 21 a les 17h a la Sala de lectura Francesca
Bartrina.

 Els alumnes de P4, 2n i 5è, en representació de l’escola, participaran en el XXI
Concurs de punts de llibre de Sant Jordi organitzat per la Biblioteca de
Banyoles. Els punts guanyadors, escollits per votació popular (del 27 a l’11 d’abril a
la mateixa biblioteca), il·lustraran els nous punts de llibre de la Biblioteca.
 La tarda del divendres 21, tots els alumnes visitarem la parada de llibres que
l'AFA posarà a la plaça de l’ajuntament. La parada hi serà de 15h a 18h.
 Celebrarem l'assemblea literària, el dijous 27, amb la participació de tots els
alumnes.
PARADA DE ROSES I LLIBRES
• Divendres 21 d’abril, de les 15 a les 18h, a la plaça de l’Ajuntament
• Diumenge 23 d’abril, de les 9 a les 13h, davant del bar Bay-Pass
Organitza l’AFA amb la col·laboració dels nens i nenes de 6è.
Els alumnes de 6è col·laboraran en la venda, i els beneficis obtinguts en la venda de
roses es destinaran a un ajut econòmic per a la sortida final de 6è d’aquest any. No hi
falteu!!
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CAMPANYA DE RECOLLIDA DE ROBA USADA I CALÇAT.- S’inicia la campanya de
recollida de roba usada, calçat, mantes, etc. tant d'infant com d’adult, a favor de GLORR
Fundació. Tots els qui vulgueu col·laborar-hi, podeu portar-ne a l’escola en les bosses que
us farem arribar més endavant. La data de recollida és el dimecres 3 de maig.
GLORR Fundació us agraeix la vostra col·laboració i us convida a conèixer aquest i altres
projectes que trobareu a la seva pàgina www.glorr.org

CONCURS APILO XII.- Ja sabeu que tornem a participar en aquest concurs. Podeu portar
les piles gastades a l’escola per aconseguir-ne quantes més millor! El premi són diners
que es destinaran a la compra de material esportiu, escolar o a activitats escolars. Teniu
temps fins el dijous 18 d’abril. Comptem amb la col·laboració de tothom!!
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MENJADOR ESCOLAR: MENÚS DE PRIMAVERA-ESTIU.- La setmana del 3 al 7 d’abril
comencem amb els menús de la primera setmana de primavera-estiu.
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DIES NO LECTIUS.- Recordem que el divendres 28 no hi haurà classe, perquè és un
dels dies que es van escollir de lliure disposició.

TALLERS EN FAMÍLIA: CREATIVITAT I EMOCIONS.-
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Continuarem amb els tallers organitzats per Altrart amb la col·laboració de l’escola Bora
Gran, l’AFA i l’ajuntament de Serinyà, el dissabte 1 d’abril de 16h a 20h.
Taller: “Juguem a la guerra”. 5 euros per família a pagar el dia del taller. Inscripcions i
més informació fins el 29 de març al correu electrònic ampaboragran@gmail.com. Hi haurà
berenar. Proper taller: Modelant 6 de maig de 10 a 14h
XV TROBADA DE CORALS 2017.-
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El dimarts 25 d’abril els alumnes de Cicle Superior participaran a la trobada de corals que
organitza el Departament d’Ensenyament, que tindrà lloc a l’auditori de Girona.
SALA DE LECTURA FRANCESCA BARTRINA.-
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Club de lectura
Dimecres 19 d’abril, a les 19.30h. Comentarem el llibre “L’estiu que comença”, de l’autora
Sílvia Soler.
Taller de punt de llibre
Vine a fer un punt de llibre d’scrap amb l’Albert Mademont. Activitat a partir de
13 anys, donatiu 5€. Inscripció prèvia a la Sala de lectura Francesca Bartrina Martí
o al tel.610281846 fins al 19 d’abril.

ACTIVITATS ORGANITZADES PER L’AFA
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Tallers pels matins de Setmana Santa
Del 10 al 13 d’abril, de 9h a 13h a l’escola Bora Gran. Hi poden assistir els nens i nenes
des de P3 fins a 6è. Inscripcions i pagament a l’Estanc Ayats. Més informació en programes
a part.
Taller: les postres de Setmana Santa
Dimarts 11 d’abril, de 16h a 19h a l’escola Bora Gran. Farem trena de brioix i ous de
Pasqua. Els nens/es han d’anar acompanyats per un adult. Més informació en programes a
part.

