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CAMPANYA “ANEM A VEURE TEATRE”.- Els nens i nens d’EI, CI i CS aniran al Teatre
Municipal de Banyoles a veure una representació teatral. Els dies i les obres que es
representaran són:
1

Educació Infantil i Cicle Inicial: dijous 26 al matí, a veure l’obra “El carreró de les bruixes”.
Cicle Superior: divendres 27 a la tarda, a veure l’obra “La maleta de l’Agustí”.

DIA DE LA PAU.- El dilluns 30 és el Dia de la Pau. A l’escola, aquest mateix dia ho
2

celebrarem amb una assemblea per commemorar-ho.

3

MENJADOR ESCOLAR.- Hem començat el mes de gener amb els menús de la primera
setmana d’hivern.
ENTREVISTES AMB LES FAMÍLIES.- A partir d’aquest mes de gener, els tutors/es
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convocaran els pares i mares dels alumnes per a les entrevistes individuals.

SALA DE LECTURA FRANCESCA BARTRINA DE CAN XERRIC
5

Aquest mes de gener el club de lectura infantil llegiran el llibre “Tinka”, el dimarts 17
de gener a les 16:45h.
FRUITA A L’ESCOLA
Aquest mes de gener reprenem el programa “Pla de Consum de Fruita a l’escola”. La fruita
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la menjarem a l’hora d’esmorzar, podeu posar un aliment complementari. Recordeu que cal
comunicar a la tutora si hi ha cap al·lèrgia. Els dies 24, 25 i 26 de gener ens serviran:
pastanaga, pera i poma.

PROPOSTA DE MILLORA DELS PATIS DE L’ESCOLA ( Grup de Treball per a la Convivència)
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Recordeu: el passat mes de desembre cada família de l’escola va rebre la informació i els
plànols corresponents per tal de poder fer propostes. El termini per presentar la proposta
és fins el 20 de gener, presentant els plànols adjuntats i complementat amb un escrit de la
proposta, si s’escau. Us animem a participar-hi, la vostra aportació és important.

