L'INFORMATIU
ESCOLA PÚBLICA ANDERSEN
Butlletí núm. 172 - 25/11/2016

Correu Electrònic: ceipandersen@xtec.cat

CONSELL ESCOLAR
ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR
El proper divendres 2 de desembre de 2016 estan convocades les eleccions pel sector de pares i
mares del Consell Escolar de la nostra escola. Hem de renovar tres places i també tenim tres candidats/es. Des d’aquí un agraïment molt gran a tots ells.
La nova llei d’educació ha canviat competències del Consell Escolar en favor de la direcció del centre.
Malgrat això, a la nostra escola continuem creient que el Consell Escolar és l’òrgan més important de
govern del centre i ha de continuar sent l’expressió més democràtica de la nostra comunitat educativa.
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Us animem i us demanem que el divendres 2, en alguna de les franges horàries previstes, passeu per
l’escola a votar els vostres representants de pares i mares del Consell.
Gràcies a tothom per endavant.
Equip Directiu

DIJOUS 2 DE DESEMBRE DE 2016
HORARI DE VOTACIONS:



De ¼ 9 a ¼ 10 del matí
De ¾ 5 a ¼ 6 de la tarda.

Composició

Membres

Membres que

Consell Escolar

representants

cal elegir

Equip directiu

3

-----

Rep. Ajuntament

1

-----

Rep. AMPA

1

-----

Rep. Mestres

6

3

Rep. Pares/Mares

5

3

Rep. P.A.S

1

-----

CANDIDATS:

Els pares i mares candidats al Consell escolar són els següents:

Marta Faja
mare de la Jana Terricabras de 3r

Núria Gil
mare de l’Etna de 1r i l’Aran Josa de P3

Jordi Pamplona
pare de l’Arnau de 2n i la Paula de P4

DIRECCIÓ
ORGANITZACIÓ FINAL DE TRIMESTRE
Dimecres 21 de desembre al matí els alumnes de 6è faran la representació dels
pastorets per tots els alumnes de l’escola. A la tarda, es fa la tradicional cantada
de nadales a l’escola. Per tant, aquella tarda els alumnes no aniran a l’Escola de
Música. El mateix dimecres, a les 21h del
vespre, es farà la sessió de pastorets per
a les famílies dels artistes. La representació va acompanyada per l’orquestra
dels alumnes de 5è.
Dijous dia 22 de desembre que a l’escola
es fa horari només de matí però l’Escola
de Música sí que fa classes a la tarda. Els
alumnes que es queden a dinar al menjador de l’escola marxaran a les 3 com fan habitualment a les 5h.
Pessebres: Com cada any, cada cicle prepara una decoració nadalenca al seu espai.
Aquest any hi haurà una estreta relació amb el 50è Aniversari de l’escola. Esteu
convidats a visitar-la.
Calendari: Recordeu que el dia 6 de desembre és dia de festa, el dia 8 és la festa
de la Puríssima i el dia 9 de desembre és dia de festa de lliure disposició. El dia 5 i
7 de desembre l’escola funcionarà com sempre.
L’inici de les classes del segon trimestre serà dilluns dia 9.
NATACIÓ
Els segon trimestre comença l’activitat de Natació.
Dilluns dia 9 els alumnes de 1r i 2n.
Dimarts dia 10 els alumnes de 6è.
Dimecres dia 11 els alumnes de 3r.
Dijous dia 12 els alumnes de 5è.
Divendres dia 13 els alumnes de 6è i P5.
La natació de P4 serà el tercer trimestre.

Recordeu Que cal portar:
-

Tovallola

-

Xancletes

-

Banyador

-

Gorra de bany

Cal que tot estigui marcat amb el
nom, sobretot en el cas dels més

ED. INFANTIL
El dijous 19 de gener, els alumnes de P5 aniran d’excursió al Cosmocaixa de Barcelona. Faran una visita general al museu i també l’activitat del CLIC (manipulació i
experimentació amb aigua, aire, so...).
Recordeu que els alumnes que es queden a dinar a l’escola només han de portar
aigua. La resta d’alumnes han de portar el dinar, el berenar i aigua.

CICLE INICIAL
El divendres16 de desembre, els alumnes de 2n visitaran les mines prehistòriques
de Gavà i faran un taller de joieria. Els alumnes que no es queden a dinar cal que
portin esmorzar, dinar, berenar i aigua. Els que dinen a l’escola només han de portar esmorzar i aigua. Demanem molta puntualitat al matí ja que es marxarà amb
autobús molt puntuals a les 8:35.
CICLE MITJÀ
El proper dimarts 17 de gener els alumnes de 3r aniran a l’Auditori de Barcelona a
gaudir d’un concert que els permetrà fer un viatge per l’Europa del s.XVII : Händel
& Friends. També aprofitarem per visitar i conèixer la llegenda del parc més antic
de Barcelona: el Parc del Laberint d’Horta. Els alumnes que no es queden a dinar
cal que portin esmorzar, dinar, berenar i aigua. Els que dinen a l’escola només han
de portar esmorzar i aigua.

CICLE SUPERIOR

El dia 12 de desembre a la tarda,
l’orquestra de 5è anirà a fer un concert a
la residència de gent gran d’El Nadal.

Dilluns 23 de gener els alumnes de 6è visitaran les instal·lacions de TV3 a Sant
Joan Despí per conèixer el funcionament d’un mitjà de comunicació, i dinaran al
Parc Güell de Barcelona on podran observar l’obra de Gaudí. Com que marxarem a
les 8:30 ben puntuals caldrà que tothom porti el dinar de casa i aigua.

