Curs 2015-2016
Desembre núm.2

SUMARI

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

SORTIDES PEDAGÒGIQUES
TREBALL PEL COL·LECTIU
PISCINA PELS INFANTS DE 1r i 2n
MATERIAL NECESSARI PELS INFANTS DE 3r
SERVEI D'ACOLLIDA PER LES REUNIONS DE FAMÍLIES D'INICI DE
CURS
ENDARRERIMENT AL COBRAMENT DE LA REMESA D’OCTUBRE
NOVETATS AL WEB

1

1. SORTIDES PEDAGÒGIQUES

6è → dia 7 octubre Museu de les matemàtiques, Can Mercader. Cornellà
3rA → dimecres 7 tarda , exposició el Molins de Rei que ja no hi és, Sala de la Penya
Blaugrana, Molins de Rei
3rB→ dijous 8 tarda , exposició el Molins de Rei que ja no hi és, Sala de la Penya
Blaugrana, Molins de Rei
P3→ divendres 9 d’octubre, visita al Camell.
5è→ del 13 al 16 d’octubre colònies a l’Escala
2n→ dimecres 14 d’octubre, Capellades. Museu del molí paperer.
4t→ dijous 15 d’octubre, matí. Ca N’Ametller, Molins de Rei. Visita a l’exposició sobre els
Neardentals a Catalunya.
6è→ dijous 15 d’octubre, tarda. Ca N’Ametller, Molins de Rei. Visita a l’exposició sobre els
Neardentals a Catalunya.

2. TREBALL PEL COL·LECTIU
Com ja sabeu el treball pel col·lectiu de 1r és el de fer de jardiners de les plantes d'interior
de l'escola i els infants de 3r són els responsables dels arbres i les plantes del pati i de
l'espai Mediterrani per fer aquesta tasca els infants estant acompanyats d’un mestre però
ens agradaria poder compartir aquesta feina amb pares, mares, àvies i àvies coneixedors i
experts amb tot aquest tema, ja que d’aquesta manera el treball amb els infants és molt més
ric.
Si algú de vosaltres té ganes de col·laborar en aquesta tasca ho podeu fer saber a
consergeria.

3. PISCINA PELS INFANTS DE 1r i 2n
Us recordem que el proper dilluns 5 i dimarts 6 d’octubre s'iniciarà l’activitat de piscina. El
trasllat es farà en autocar a les 10:45h i a les 12:30h estarem ja de tornada a l’escola.
Per tal de garantir el bon funcionament de l’activitat, cada dilluns necessitarem 2
acompanyants per poder fer el trasllat i per ajudar als infants en aquelles petites coses que
la seva pròpia autonomia encara no els permet, com ara eixugar els cabells.
Per poder portar un control dels acompanyants cal que us dirigiu a consergeria o que
truqueu per telèfon a l’escola per apuntar-vos.
El material necessari per fer l’activitat de piscina és:
● Casquet de piscina
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●

Banyador

●

Xancletes

●

Tovallola

● Ulleres (opcional)
Cal que tot vagi ben marcat per evitar pèrdues.
Important: El dia de piscina és necessari que l'esmorzar de l'escola sigui molt lleuger i pel
contrari a casa els infants hagin fet un bon àpat. Recomanem per aquest dia una fruita
tallada o un suc.

4. MATERIAL NECESSARI PELS INFANTS DE 3r
Estem preparant un proposta plàstica per l'espai d'artistes per això necessitem que durant la
propera setmana cada infant de 3r porti una caixa de sabates a l’escola per realitzar
l'activitat artística a l’aula.

5. ENDARRERIMENT AL COBRAMENT DE LA REMESA D’OCTUBRE
Aquest mes de setembre estem tenint molt problemes amb la connexió a la xarxa tant
d’internet com d’intranet.
Aquesta setmana, moment en que estava prevista enviar la segona remesa del curs, estem
sense internet des de el dimecres al matí i per tant no hem pogut passar els cobraments.
Tant aviat puguem recuperar la connexió passarem la remesa del mes d’octubre.
Disculpeu les molèsties.

6. SERVEI D'ACOLLIDA PER LES REUNIONS DE FAMÍLIES D'INICI DE CURS
Tal i com es va informar en el full informatiu anterior, les reunions de curs comencen aquest
dilluns, dia 5 d'octubre. Per facilitar l'assistència de les famílies, l'AMPA organitza un servei
d'acollida per aquelles famílies que ho necessitin. Aquest servei està garantit a totes les
reunions. El preu per hora i nen és de 2€.
Us facilitem l'enllaç on podreu apuntar els vostres fills perquè puguin fer ús d'aquest servei:
https://docs.google.com/forms/d/1AjEOkdDRLT_TpAVcSMjfZliJiC9SX57Ho07Td1SVA9
8/viewform
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7. NOVETATS AL WEB
1. Crònica de la gran primera setmana 6è
2. Comencem l’escola 1r
3. Agulles d’Amitges
4. Crònica: els nostres propòsits penjats d’una teranyina 6è
5. Una setmana més 6è
6. Projecte de centre- Esmorzars compartits
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