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1. SORTIDES PEDAGÒGIQUES

6è→ del dimarts del 3 al 6 de març. Aniran de colònies a les Valls d’Àneu. Tots els infants

han de portar l’esmorzar i el dinar del primer dia.

2. TALLER D’ESMORZARS SALUDABLES

El  proper  27 de febrer  de 16:30 a 18h podreu participar  del  taller  familiar  d’esmorzars

saludables, el taller serà impartit pel dietista de Doble Via Gabor Smit. Les inscripcions ja



estan obertes i les podeu formalitzar de dilluns a divendres de 9 a 9:30h al despatx del

menjador,  o  a  través  del  telèfon  de  la  coordinadora  (Mireia)  609737185.  El  preu  serà

5€/adult i 1€/infant.

3. DIVENDRES 21 DE FEBRER, RUA DE CARNESTOLTES

Els infants que vagin a dinar a casa el divendres 21 de febrer han de ser a l’escola a les

14:45h (un quart d’hora abans del que és habitual). Els infants entraran sols a les aules

dels tallers per a maquillar-se i acabar de polir els últims elements de la disfressa.

La porta d’entrada per on està previst que entrin els infants que van a dinar a casa és

la porta del menjador. 

Aproximadament a les 15:15h les 24 comparses aniran sortint de l’escola, recollirant si cal,

la seva carrossa i  anirant fent ambient tot esperant que acabin de sortir totes i cadascuna

de les comparses.

IMPORTANT:  Aquest any fins que totes les comparses no hagin sortit de l’escola i

estiguin preparades no començar la rua, creiem que d’aquesta manera tot el cercavila

farà més patxoca. 

En aquest temps d’espera al Passeig del Terraplè us demanem a totes les famílies que us

mantingueu en els laterals del carrer per tal que totes les comparses puguin lluir les

seves disfresses.

RECORREGUT DE LA RUA

Aquest any, igual que l’any passat, durant la rua els infants faran una aturada a la Rambla

de la Granja que permetrà que els infants es vegin els uns als altres. 

La sortida i l’arribada de la rua serà pel passeig del Terraplè cantonada c. de Les Sínies,

(aquest lloc de sortida és diferent que els altres anys) i anirà fins a la Rambla de la Granja,

on hi haurà la desfilada de comparses, i continuarà pel carrer Bruc fins a arribar de nou al

passeig del Terraplè.

Hi  ha  un  petit  canvi  que  ens  ha  demanat  la  guàrdia  urbana  que  fem a  la  sortida  del

recorregut de la rua. 

No es sortirà com els altres anys per la sortida principal de  l’escola sinó que la sortida serà

pel  C.  de  les  Sínies  i  després  es  seguirà  pel  Passeig  del  Terraplè.  D’allà  sortiran  les

diferents comparses i començaran la rua. A la cantonada de la Rambla de Granja amb el C.

Bruc és on es presentaran les comparses.



RECOLLIDA DELS INFANTS A LES AULES UN COP S’HAGI ACABAT LA FESTA 

A mesura que  les  comparses vagin  arribant,  els  infants  entraran  dins  l’escola  amb els

companys i mestres de la seva comparsa, els familiars no heu d’entrar amb ells. Un cop

dins l’edifici  i  quan hagin arribat totes les comparses, tancarem les portes de l’edifici  de

l’escola perquè els infants i els mestres puguin reagrupar-se amb el seu grup classe.

És important que al llarg de rua no marxi cap infant ja que els nens i les nenes van desfilant

amb la seva comparsa i amb el seu mestre referent del taller, que no té perquè ser el seu

tutor.

Un cop tots els infants siguin a les aules, tornarem a obrir les portes perquè les famílies

pugueu entrar a recollir els vostres fills.

Creiem que tota aquesta festassa es podrà portar a terme dins l’horari lectiu de la tarda, de

15 a 16.30 h, però si no és així us demanem disculpes per si ens allarguem una miqueta

més.

BERENAR

Finalment,  hi  haurà  un  berenar  per  a  tots  els  infants,  organitzat  per  l’AFA.  Els  infants

trobaran a les seves aules on han estat treballant amb la comparsa, pa amb xocolata. S’ha

previst també berenar per a les persones amb al·lèrgies i amb intoleràncies alimentàries.

Així que tots els infants que vulguin després de la rua podran recuperar forces amb bon

berenar.

Els infants bereneran amb la seva comparsa a l’aula i la gran majoria sortiran berenats de

l’escola,  les  últimes  comparses  potser  no  tenen  temps  de  berenar  amb  tranquil·litat  a

l’escola, però se’ls oferirà el berenar com la resta d’infants de l’escola. 

4. PARADETA DE ROBA I OBJECTES PERDUTS

El dilluns 2 de març el porxo trobareu una paradeta amb tota la roba perduda que s’ha anat

acumulant aquests primers dies trimestre.

Totes les famílies que he trobat a faltar alguna peça de roba podeu venir aquest dia per

recuperar allò que no trobeu.

Hi ha una mare que organitza aquest servei si alguna altre persona més pot venir a donar



un cop de mà la tasca serà més repartida.

Tota la roba que aquest dia no s’hagi recollit la farem arribar a Solidança.

5. NOVETATS AL WEB

Blog del Menjador

Formació Equip Monitors: acompanyament al joc lliure

Xerrada: Dieta vegetariana i vegana

https://drive.google.com/file/d/1MwvZk0z7F18joN0njPjHZUG9ZnsvahN5/view
https://blocs.xtec.cat/lasiniamenjador/2020/02/20/xerrada-dieta-vegetariana-i-vegana/

