FULL INFORMATIU N. 1 – OCTUBRE 2016
REUNIONS DE PRIMÀRIA.
Us recordem que la primera setmana d’octubre a les 20h. es realitzaran les reunions d’aules de Primària.
Les reunions d’aula són en les següents dates:
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1r : Dimarts, 4 d’octubre

5è i 6è: Dilluns, 3 d’octubre

2n: Dimarts, 4 d’octubre
3r i 4t: Dijous, 6 d’octubre

Us hi esperem!!

TROBADA ESPORTIVA - El divendres 7 d’octubre al matí, l’alumnat de 4t participarà en una trobada
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esportiva a la Draga amb altres escoles del Pla de l’Estany. És una activitat organitzada pel Consell Esportiu
del Pla de l’Estany.

MES DE LA SALUT.
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Xerrada per a les famílies: “L’educació de l’afectivitat i la sexualitat des de casa”, a càrrec de la M.Helena
Tolosa, mestra, logopeda i psicopedagoga entre d’altres. Tindrà lloc al menjador de l’escola el dijous 27
d’octubre a les 19:30h. Us hi esperem!!!
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DIES NO LECTIUS.- Us recordem que el dilluns 24 és festa local i el dilluns 31 és un dia de lliure disposició.
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LA CASTANYADA.- El divendres 28 celebrarem la castanyada. Com cada any, els/les alumnes de 6è
prepararan una fira de tardor amb jocs per als més petits, i a la tarda menjarem castanyes.

DINAMITZADORS D’ESPORT.- Els dinamitzadors d’aquest curs són en David i la Davínia de 5è i l'Ona i l'Ot
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de 6è. La seva tasca és fer de portaveus de les activitats d’esport i ajudar en l’organització dels diferents
tornejos i activitats esportives que es realitzen a l’escola.
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TORNEIG DE CEMENTIRIS:- Aquest mes comença el primer campionat del curs, adreçat als nens i nenes
de CM i CS. La participació és voluntària, i es durà a terme a les hores d’esbarjo.

ANEM DE COLÒNIES.- El 13 i 14 d’octubre anem de colònies els nens i nenes de P4 fins a 6è. El lloc
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escollit és la casa de colònies La Granja de Sta. Maria de Palautordera. Les activitats que realitzarem giraran
al voltant de l’Educació Emocional.

CLUB DE LECTURA INFANTIL.- Aquest mes comença a la Sala de Lectura Francesca Bartrina Martí el
primer club de lectura infantil, per a nenes i nenes a partir d’alumnes de 4t de Primària. El club consisteix
en reunir-se per comentar el mateix llibre, aquest mes el llibre escollit és “Matilda” de ROALD DAHL.
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Prèviament de manera individual cada nen/a haurà llegit el llibre. Qui l’interessi pot passar per la sala a
buscar-lo per llegir-se’l.
El conduirà la mestra Rosa Cortada, i serà el dimarts 25 d’octubre a les 16:45h.
Animeu els vostres fills i filles a formar part del Club de lectura infantil!!!

SALA DE LECTURA FRANCESCA BARTRINA MARTÍ.- Us recordem que podeu utilitzar aquest espai per a
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l’estudi i també per a la cerca d’informació, repàs d’algunes àrees, per accedir a internet. Està obert els
dimarts, dimecres i dijous de les 16:30h a les 18:30h.

PAGAMENT DE LA QUOTA DE MATERIAL I COLÒNIES.- Us recordem que el termini de pagament
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d’aquesta quota és fins el 28 d’octubre. Pels alumnes d’infantil és de 58 Euros i pels de Primària de 48
Euros. Cal fer l’ingrés al número de compte: ES21 2100 8049 0402 0000 2075 i especificar el nom de
l’alumne/a i el curs.
COLÒNIES - Termini de pagament de colònies - recordeu que és fins el 6 d’octubre
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EXTRAESCOLARS.- Us recordem que totes les activitats extraescolars comencen aquest mes d’octubre.
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VENDA DE TIQUETS DE MENJADOR.- Us recordem que la venda de tiquets del menjador es farà només els
dimarts i els dijous de 8:45h a 9h i a les 15h, a Secretaria.
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SORTIDA A L’ESCOLA DE NATURA Els alumnes de cicle mitjà aniran el dilluns 10 d’octubre al matí a
l’escola de natura per fer l’activitat mediambiental “Hèctor, l’arbre mort”. Està totalment subvencionada per la
diputació de Girona, inclòs el transport.

