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FEBRER’17

DAY

Tercera edició de la matinal Scratch Day Andersen:
juguem, programem i compartim un objectiu comú.
Consistirà en un taller obert a tothom a on
es farà una introducció a l’Scratch. El taller
començarà a les 9:30 i s’acabarà aproximadament a les 13:30h el
diumenge 5 de març.
Aquest any el taller s’adreça a tots els nens i nenes de l'escola:
des de P3 fins a 6è, i germans més grans també.
Tots els alumnes han d'anar acompanyats d'un adult. També
aconsellem que tothom es porti el seu ordinador portàtil o tableta pels més petits. Tot i que l’escola proporcionarà
maquinari quan sigui necessari. El maquinari de l’escola és limitat i per tant, no podrem assegurar que hi hagi
una màquina per cada nen o nena.
QUAN S'ACOSTI LA DATA US DONAREM L'AGENDA DETALLADA. DE MOMENT US PODEU APUNTAR LA DATA.

OCI FAMILIAR ESPECTACLES FAMILIARS A L’ATLÀNTIDA
Us recordem que L’Atlàntida ofereix a través de l’AMPA un descompte d’un 50% del preu
de les entrades pels espectacles familiars.
Per poder accedir a aquest descompte només cal que el pare o mare o família interessada
s’adreci a la secretaria de l’escola i demani un tiquet segellat per l’Ampa. Cada tiquet
és vàlid per a un màxim de 4 persones. Per a famílies de més de 4 membres podran
optar a 2 tiquets. El descompte s’aplica tant per adults com per a nens. Podeu agafar
tants tiquets com us facin falta.
Aclariments:
El 50% de descompte només s’aplicarà a les entrades adquirides per Internet. La compra a taquilles, tindrà un descompte
del 25% en cada entrada. Serà necessari presentar el tiquet descompte per bescanviar les entrades.
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FEBRER’17

CONTES D’HIVERN
CASTANYADA
El passat divendres 10 de febrer es va fer una nova edició dels
contes d'hivern.
El conte el va explicar la Núria Gil, mare de l'Aran de P3 i de l'Elna
de Primer. Van explicar el conte d' "Els Arrugats".
Va ser un èxit total, a les grades de la biblioteca no hi podia seure
ni un nen més, fins i tot alguns van seure a terra i molts pares van
estar de peu.
Veient l'èxit que té aquesta activitat, i la quantitat de voluntaris
que volen explicar un conte, passarà a ser una activitat de tots els
mesos de curs escolar!!!
El següent dia serà el 10 de març on la Montse Puigderajol explicarà el conte "De què té gust la lluna?"

Us hi esperem a tots!!!!
Activitat Organitzada per la Comissió d’Escola de Pares.

Vic és un clima més de fred que de calor, és molt més de calefacció que
de refrigeració. En lloc d’escalfar tant les nostres llars i espais de treball és
millor reduir la seva pèrdua d’escalfor. I com ho fem, sobretot si parlem
d’edifis existents? El lloc per on es perd més escalfor són sempre les finestres,
les obertures. Si no les podem reemplaçar, per altres de millor aïllament tèrmic, el
que sí podem fer és precíssament el mateix concepte: augmentar l’aïllament d’aquests
elements. Hi ha dues estratègies simples. Per a les finestres, podem afegir-hi unes cortines interiors pesades
(de roba tupida), la qual cosa millorarà l’aïllament desitjat. L’altra cosa que fàcilment podem fer és reduir la
inflitració d’aire que passa per les juntes de les fulles de les finestres i per les juntes de les portes exteriors.
Les infiltracions refreden molt els ambients. Podem minimitzar l'entrada d'aire afegint pelfes (teixits velluts)
i gomes adhesives, i les hem de col.locar exactament en les juntes de les obertures exteriors. Aquests
elements es venen a les ferreteries especialitzades en format de tires llargues.
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