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El dimarts 18 d’octubre a partir de les 21.15h us esperem al menjador de 
l’escola en motiu de l'Assemblea General de l'AMPA.
 
En aquesta reunió es decideixen i s’acorden diferents temes que afecten a 
la nostra escola i als nostres fills. És només un cop a l’any i podrem 
conèixer les diferents activitats que té previst portar a terme l’AMPA així 
com cada una de les despeses que cobreix la quota de l’AMPA. També ha de 
servir per conèixer les vostres opinions i/o noves propostes.
 
Ja podeu consultar a la web l’acta de l’anterior Assemblea i el Pla Anual    
de l‘AMPA.

APROFITAREM PER CELEBRAR L’INICI DE CURS. US HI ESPEREM!
 

REUNIÓ ANUAL
DE PARES I MARES

DE L’ESCOLA
 



curs 16/17 OCTUBRE’16

CASTANYADA POPULAR

El proper divendres 28 d’octubre farem la primera activitat conjunta 

entre pares i fills organitzada per l’AMPA.

Serà LA CASTANYADA POPULAR FAMILIAR.

A les 5h quan vingueu a buscar els vostres fills a l'escola, ens 

trobareu torrant castanyes i ens hi podrem quedar tots una bona 

estona a menjar-ne. Castanyes soles... NNNOOO!

Tothom qui vulgui pot portar el que li sembli per 

acompanyar-les: pastissos, pastes, galetes, coca, 

fruita,beguda, te....(casolans o no). TOT PER COMPARTIR.

Us hi esperem a tots!!
 

 

 

AGENDA

RECORDEU QUE...

11/11 divendres

Una nit a l’escola, fent observació astronòmica, en família, entrepans de botifarra o
formatge, descobrint les meravelles que amaga la negra nit.

És especial, educatiu i divertit!

Els alumnes de sisè fan una exposició dels seus treballs.

27/11 diumenge 

82

NIT ASTRONÒMICA

12è MERCAT DE LES 3R
Reduir, Reutil·litzar i Reciclar... aquesta és la consigna. Adequar els nostres hàbits a la reducció de residus innecessaris, allargar la vida de les coses
que encara tenen utilitat, i fer que les coses que ens són útils per una cosa, ho puguin ser per una altra.
Comencem a fer endreça!

No hi pots faltar!




