FULL INFORMATIU N. 2 - NOVEMBRE 2016
LA CASTANYERA A L’ESCOLA.- Els nens i les nenes d’Infantil i de Cicle Inicial vam
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gaudir de la visita de la Castanyera el passat divendres 28 d’octubre. Volem agrair-li la seva
generositat i bondat que ens va oferir.
1ª ASSEMBLEA DEL CURS.- Com cada curs, iniciem el cicle d’Assemblees de l’escola
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amb la dinamització per part dels alumnes de 6è. En la primera Assemblea, la de la
Benvinguda, els més grans van donar la benvinguda als nens i nenes de P3, a les mestres
i alumnes nouvinguts i al coordinador de menjador, l’Eloi.
CONEIXEM SERINYÀ.- Els alumnes de 6è realitzaran una sortida al curs baix del
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Serinyadell durant el matí del 4 de novembre.
Els nens i nenes de P4 i P5 realitzaran una sortida al Parc de les Coves Prehistòriques
de Serinyà durant el matí del 8 de novembre.
SORTIDA A L’ESTANY DE BANYOLES.- Els nens i les nenes de P3 realitzaran una
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sortida durant la jornada escolar per l’estany de Banyoles i faran un recorregut amb el Tren
Pinxo el dimecres 9 de novembre.
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SORTIDA A LA FIRA DE ST. MARTIRIÀ I VISITA A LA BIBLIOTECA. Els alumnes de
Cicle Inicial realitzaran aquesta sortida durant el matí del divendres 18 de novembre.
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SORTIDA A LA XOCOLATA TORRAS I BIBLIOTECA. Els alumnes de Cicle Mitjà
realitzaran aquesta sortida durant el matí del dimecres 23 de novembre.
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MENÚS DE TARDOR.- Aquest mes s’inicien els menús de tardor-hivern al menjador
escolar, amb els menús de la primera setmana.

ACTIVITAT D’ANIMACIÓ A LA LECTURA: Des de l’escola i juntament amb l’editorial
Bayard es realitzaran uns tallers relacionats amb les revistes educatives especialitzades,
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durant el matí del 10 de novembre.
P5 i 1r: faran un taller relacionat amb la revista Cucafera.
2n: faran un taller relacionat amb la revista Tiroliro.
3r i 4t: faran un taller relacionat amb la revista Reporter DOC.

CLUB DE LECTURA INFANTIL A CAN XERRIC.- Aquest mes de novembre les activitats
que es realitzaran seran les següents:
o Projecció de la pel·lícula Matilda el dimarts 15 de novembre a les 16:45h, està
obert a tothom.
o Trobada per comentar el llibre
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“La casa de les acàcies”, el dimarts 29 de

novembre a les 16:45h.
o Exposició de dibuixos relacionats amb el llibre Matilda de Road Dahl. En motiu del
centenari del naixement d’aquest escriptor, es convida als lectors a realitzar un
dibuix connectat amb el llibre. Obert a tothom.
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DIES NO LECTIUS.- Aquest mes de novembre el dilluns 28 no hi haurà classe, en motiu
de la festa local de Serinyà.
FESTA DE SANT ANDREU: GRAN PARTIT DE BÀSQUET.- El dissabte 26 a les 4h de la
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tarda es jugarà un partit de bàsquet entre els/les alumnes de l’Escola Bora Gran i un altre
equip, en motiu de les festes de Sant Andreu. Els participants han de ser a 2/4 de 4h al
pavelló.
PLA D’EMERGÈNCIA.- Abans de finalitzar aquest trimestre, es durà a terme el simulacre
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d’evacuació del centre, aquest curs es farà en horari lectiu. S’explicarà als alumnes la
seva importància i què cal fer en cas d’una emergència.

EDUQUEM EN FAMÍLIA.- El pròxim 24 de novembre de 2016 a les 9h del vespre a
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l’Institut Brugulat tindrà lloc la xerrada: “La família en digital. Una oportunitat?”, amb
Jordi Jubany.
CAMPANYA DE RECOLLIDA DE ROBA USADA I SABATES.
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Com cada any, participem en aquesta campanya que impulsa S.O.S ÀFRICA. El dia de la
recollida serà el dimarts 15 de novembre. Podeu anar portant les bosses a l’escola i
deixar-les a l’entrada de l’edifici principal.
AVIS I ÀVIES A L’ESCOLA
Després de la bona acceptació i participació dels avis i les àvies a les Jornades Culturals en
homenatge a la vellesa del passat curs, volem que els avis i àvies tornin a ser partícips a
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l’escola. Durant el segon trimestre volem organitzar activitats de diverses temàtiques partint
de les capacitats i aportacions que ens puguin oferir els més grans del poble. Demanaríem
la vostra col·laboració, ja que des de les vostres famílies potser algun avi o àvia vol
participar-hi. En cas afirmatiu, us podeu dirigir a l’escola o el/la mateix/a avi o àvia pot
comunicar-nos-ho personalment.

