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ACTIVITATS DE NADAL A L’ESCOLA BORA GRAN
• El dimecres 14 de desembre a les 15h, els alumnes de 3r oferiran “Cantada de Nadales” al
Casal d’avis de Can Xerric.
• El divendres 16 de desembre a les 15:15h tindrà lloc el Concert de Nadal a càrrec dels nens i
nenes de l’escola, a l’església de Sant Andreu de Serinyà. En acabat el concert, l’AFA ens
oferiran una bona xocolatada. Us hi esperem a tots!!!!
• El divendres 22 de desembre realitzarem diverses activitats nadalenques:
- l’ Assemblea de Nadal,
- El Caga Tió :
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Com cada any, arribaran els tions a l’escola. El matí del dijous 22 de desembre, tots els nens i
les nenes de l’Escola Bora Gran farem cagar el tió. Aquest any, anirem a la Plaça Major a ferlos cagar amb el tió gegant. L’AFA i l’escola organitzen conjuntament aquesta activitat que es
durà a terme dins l’horari lectiu.
-

Els alumnes de 5è i 6è faran l ’amic invisible.

-

Dinar Especial de Nadal a l’escola.

L’horari d’aquest dia serà intensiu, de 9h a 13h. Pels que es quedin a dinar, el servei de
menjador serà fins a les15h.
REVISTA DE BANYOLES
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Aquest mes de desembre es publica una edició especial dedicada a les escoles de la comarca.
Aquest any, l’Escola Bora Gran també hi participem.
XERRADA “INTERNET SEGURA”
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El passat 16 de novembre els/les alumnes de cicle superior van participar a la xerrada que
promou els Mossos d’Esquadra sobre internet segura.
ESCOLA DE NATURA:
Els alumnes de CS van participar en l’activitat l’Hèctor l’arbre mort, que va organitzar l’Escola de

4

Natura el passat mes de novembre. Els alumnes van aprendre la vida de l’arbre, el cicle del
bosc i la importància dels arbres morts en la conservació de la biodiversitat. Activitat
subvencionada per la Diputació de Girona.
TORNEJOS AL PATI
Una vegada acabat el torneig de cementiris s’iniciarà el de ping-pong. Hi poden participar els
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alumnes de CM i CS de manera voluntària durant l’esbarjo.
JOC NET A LA GRADA
El passat mes de novembre els alumnes de Cicle Superior van realitzar el taller “Joc net a la
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grada” organitzat pel Consell Esportiu del Pla de l’Estany, amb l’objectiu de conscienciar a petits

i grans la importància d’un bon comportament en el desenvolupament de les jornades esportives
i/o de competició.
LLIURAMENT D’INFORMES
El 21 de desembre es lliuraran els informes d’Infantil i Primària, caldrà retornar firmat a la
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tutora la notificació de recepció de l’informe l’endemà.
CANVI DEL SISTEMA INFORMÀTIC DE LA GESTIÓ ECONÒMICA DEL DEPARTAMENT
D’ENSENYAMENT.
El pròxim mes de gener l’escola comptarem amb un nou sistema informàtic per realitzar la

8

gestió econòmica. Amb això, comporta el tancament del sistema actual durant aquest mes de
desembre. Per tant, ens veiem forçats a avançar la data límit de pagament de la quota de
sortides fins el 15 de desembre per tal de poder efectuar aquest procediment. Recordeu, que la
quota de sortides és de 40€, tant els d’Infantil com els de Primària. Disculpeu les molèsties.
XXIIè CERTAMEN LITERARI RAMON VIDAL.- Els alumnes de Cicle Mitjà han participat en el
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certamen que organitza l’associació cultural Tallaferro de Besalú.
VACUNACIÓ ALS ALUMNES DE 6è.- El proper dilluns 12, personal sanitari del CAP Banyoles
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administrarà la vacuna del papil·loma humà a les nenes i la varicel·la als nens i nenes de 6è.
Aquest dia hauran de portar el carnet de vacunes.
SALA DE LECTURA FRANCESCA BARTRINA DE CAN XERRIC
• Aquest mes de desembre el club de lectura infantil llegiran el llibre “Tinka”, el dimecres 14 de
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desembre a les 17:45h.
• El dijous 1 de desembre a les 17h es realitzarà un taller de postals de Nadal, a càrrec de l’Albert
Mademont. Activitat oberta a totes les edats.
ACTIVITATS DEL DESEMBRE ORGANITZADES PER L’AFA
o

TALLERS DE NADAL: 23, 27, 28, 29 i 30 de desembre i 2, 3, 4 i 5 de gener.

De 9h a 13h a l’escola Bora Gran, una activitat diferent cada dia. Més informació i inscripcions
en programes a part.
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o
o

o
o

6 DESEMBRE: venda de ponsèties, torrons i calendaris. Matí a partir de les 9h davant el
bar ByPass.
10 DESEMBRE: presentació del calendari solidari de l’AFA amb la Fundació Mona i
inauguració de l’exposició amb els dibuixos a la sala de lectura Francesca Bartina a les
16:30h. Els nens que han fet dibuixos i vinguin a l’acte rebran un petit obsequi.
16 DESEMBRE: xocolatada a la plaça de l’església després del concert organitzat per
l’escola Bora Gran.
22 DESEMBRE: dinar especial de Nadal de 13h a 15h.

GRUP DE TREBALL PER A LA CONVIVÈNCIA
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Com ja sabeu, aquest grup de treball està integrat per membres de l’escola, de l’AFA, de
famílies i una representant de l’Ajuntament. L’objectiu bàsic del grup és promoure la participació
i la convivència entre els membres de la comunitat educativa mitjançant la planificació i

realització d’activitats d’aquest àmbit. Durant aquest primer trimestre, estem planificant
activitats-tallers relacionats amb l’educació emocional. Tanmateix, ha sorgit la idea de fer
propostes de millora dels espais dels dos patis de l’escola. Us animem a participar en les
activitats que es programin en benefici de tots i totes.
MOSTRA DE PESSEBRES DE SERINYÀ.- Us animem a participar a la mostra de pessebres
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que es fa cada any a l’església de St. Andreu durant les festes de Nadal. Es tracta d’elaborar
un pessebre sobre una base de mida màxima 40 X 30 cm i presentar-los a l’escola. Teniu
temps fins el dilluns 12. Animeu-vos!!
FITXA DE SALUT DELS ALUMNES DE P4.- Us recordem que abans del 19 de desembre cal
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retornar la fitxa de salut que us vam fer arribar, degudament omplerta pel pediatre del vostre/a
fill o filla.
NÚMERO DE LOTERIA I DE LA GROSSA A L’ESCOLA BORA GRAN.
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Des de l’escola Bora Gran reservem un número del sorteig de Loteria Nacional de Nadal i de la
Grossa. Qui hi estigui interessat, pot anar-ne a comprar al quiosc de la plaça de Plaça Doctor
Rovira de Banyoles (davant de la parada de la Teisa). A veure si tenim sort!!!
PERÍODE DE VACANCES DE NADAL
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Enguany, el període de vacances és del 23 de desembre al 8 de gener, ambdós inclosos .
Iniciarem el segon trimestre i amb un any nou, el dilluns 9 de gener.
ELECCIONS CONSELL ESCOLAR
El passat dimarts 29 de novembre es va celebrar les votacions del Consell Escolar. El resultat
de les votacions va ser la següent:
Albert Mademont Dorca amb 19 vots.
Anna Ferrer Robert amb 17 vots.
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Brigitte Garolera Sala amb 6 vots.
Xavier Almanza Anglada amb 5 vots
Beatriz Sanchez, Cristina Bouzas, Jordi Triadú, Marta Darnés i MªRosa Collell amb un vot
cadascú.
Per tant, queden proclamats representants del sector pares i mares al Consell Escolar: l’Albert
Mademont, l’Anna Ferrer i la Brigitte Garolera.
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AGRAÏMENT PER DONACIÓ DE MATERIAL.-

Agraïm la donació de material d’ús escolar

(contes, jocs, escàners, suro) a tres famílies de l’escola.

US DESITGEM UNES BONES FESTES I UN BON ANY A TOTS!!!

