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DIRECCIÓ
INFORMACIÓFINALDETRIMESTRE
Concerts
de
Nadal
Enguany, els alumnes de P3 a 2n oferiran a les seves famílies un petit concert de Nadal durant
elqual
us
recitaranelspoemesicançonsquehanaprès.
Començaran 
a les 4h de la tarda al gimnàs de l’escola. En acabat, hi haurà temps per fer un
petit refrigeri. L’escola oferirà begudes per a tothom i vosaltres podeu col·laborar amb una
petita
aportaciódeberenarpercompartir.
Aprofitarem, així, el moment per fer una trobada de pares i mares i anar-nos coneixent més i
millor.
Dilluns
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de
desembre:
Dimecres
13

dedesembre:
Divendres
15

dedesembre:
Dilluns
18

de
desembre:
Dimarts
19

de
desembre:

P4
P5
1r
2n
P3

Pessebres
A partir del 
divendres dia 15 ja hi haurà l’exposició de pessebres de l’escola. Us convidem a
visitar-los
juntamentambelsvostresfillsifilles.
Calendari:
Els
dies
6,
7
i
8dedesembresóndiesfestius.
Dimecres 20 de desembre al matí, els alumnes de 6è faran la representació dels Pastorets per
a tots els alumnes de l’escola. A la tarda, hi haurà la tradicional cantada de nadales. És per
aquest
motiu
queelsalumnesde4tnoaniranal’EscoladeMúsica.
El mateix 
dimecres, a les 21. 15h es farà la sessió de Pastorets per a les famílies dels artistes.
L’acompanyamentmusicaldelsPastoretsaniràacàrrecdel’orquestradelsalumnesde5è.
Dijous dia 21 de desembre amb motiu de les Eleccions Autonòmiques serà dia no lectiu i per
tant,
l’escola
estaràtancada.
Divendres dia 22 al matí, tots els alumnes acomiadarem el trimestre amb la tradicional festa
d’hivern. Recordeu que les classes acaben a la 12:30h pels alumnes que no es queden a dinar i
a les 15h pels alumnes que es queden al menjador. A la tarda els alumnes de sisè poden assistir
al’EMVIC
ambnormalitat.
L’inici
de
les
classesdelsegontrimestreseràdillunsdia8degener.

VOLUNTARIAT
Tal i com us vam comentar a les reunions d’inici de curs, aquest any iniciem un projecte de
voluntariat a l’escola. Pensem que és una bona manera de col·laborar i ajudar l’escola en
diferents
activitatsqueesduenaterme.
El primer projecte és l’elaboració del vestuari dels pastorets, per així anar renovant les
disfresses
queesfanserviranyrereany.
El segon projecte que es vol portar a terme és la col·laboració en la preparació de la fruita que
ens
ofereix
laGeneralitatdinslacampanya“fruitaal’escola”.
Cadascun d’aquest projectes requereix d’un horari diferent i adaptable segons les necessitats.
És per aquest motiu que obrim una “
borsa de voluntariat” i agrairíem que les persones que
estigueu
interessadesacol·laborarpasseuperlasecretariadel’escolaperapuntar-vos.
Us
agraïm
perendavantlavostracol·laboració.Totsjuntsfeml’escola.
NATACIÓ
Els
segon
trimestrecomençal’activitat
deNatació.
Dilluns
dia
8
elsalumnesde4t(matí4tC,tarda4tAiB).
Dimarts
dia
9elsalumnesde1rCalmatí,6èalatarda.
Dimecres
dia
10elsalumnesde2nalmatí,1rAi1rBalatarda
Dijous
dia
11

alatardaelsalumnesde5è.
Divendres
dia12elsalumnesde3riP5.
La
natació
de
P4seràeltercertrimestre.

Recordeuquecalportar:
- Tovallola
- Xancletes
- Banyador
- Gorradebany
Cal
quetotestiguimarcatambelnom,sobretotenelcasdelsméspetits

PÀRQUING
Tal i com vam dir a les reunions d’inici de curs, us recordem que entre tots hem de fer un bon
ús del pàrquing: cal estacionar correctament, no fer parades al mig del pas i també tenir cura a
l’hora d’aparcar per tal de no tocar els cotxes del costat ja que recentment hem tingut algunes
incidències
(ratllades,copsdeporta..)ambelscotxes.
ROBA
A secretaria hi ha un bagul amb roba extraviada durant el primer trimestre. Aniria bé que féssiu
una ullada per poder recuperar les peces que heu perdut. Durant les vacances de Nadal es
portarà
tot
el
quequediaunaentitatbenèfica.

ESPAIS
PER
COMPARTIR
Des de l’escola, juntament amb l’educadora social, s’ha pensat crear uns espais per compartir i
parlar de l’educació del nostres fills/es. Aquests espais no pretenen ser un seguit de
conferències, ni es fonamenta en què les conductores siguin les que hagin d’aportar les
“solucions”, ans al contrari, partim de la premissa de la importància de l’intercanvi d’opinions i
de
maneres
d’educar.
Es vol donar un espai de reflexió i de vincle entre famílies de fills/es que acudeixen a l’escola
amb un format pròxim i vivencial i potenciant l’empoderament de les famílies i l’ajuda mútua
entre
elles.
Si teniu ganes de participar-hi us podeu apuntar a la secretaria de l’escola. Les sessions es
portaran a terme alguns dilluns del segon trimestre de les 15.30h a les 17h i estan pensades per
ales
famíliesd’EducacióInfantiliCicleInicial.
Les
famílies
quehiestiguininteressadesuspodeuapuntarasecretaria.

ED.
INFANTIL

A partir del segon trimestre, els alumnes de P3 s’incorporaran a la dinàmica dels Ambients i
s’iniciarà un ambient nou al cicle: l’ambient creatiu. Més endavant, us presentarem en què
consisteix aquest ambient, però per preparar les propostes que s’oferiran als alumnes ens
aniria molt bé que si teniu algun dels següents materials ens el féssiu arribar: capses de cartró
de totes mides, capses de plàstic de fruita, pals o troncs, trossos de roba grans (tipus llençol),
tubs de plàstic, tubs de cartró llargs, cilindres de PVC, plàstics de bombolles i clicks (només
personatges).
Per tal que els alumnes puguin emportar-se a casa el recull de treballs d’aquest primer
trimestre,
necessitaríemquecadascúportésunab
 ossadepaperunamicagran.
dimarts 23 de gener, els alumnes de P5 aniran d’excursió al Cosmocaixa. A banda de
descobrir els espais que ofereix aquest museu, es realitzarà l’activitat del Clik. El Clik és un
espai perquè els més petits gaudeixin de les descobertes científiques a través del joc i
l’observació, on podran experimentar amb miralls, lupes, remolins d’aigua, vaixells que no
s’enfonsen, màquines que permeten aixecar objectes molt pesats, estris per fer bombolles de
sabó, mecanismes per fer música… Recordeu que els alumnes que dinen a l’escola només han
de
portar
aiguaielsquedinenacasahandeportar:dinar,aiguaiberenar.

CICLE
INICIAL
Divendres 15 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
matíjaqueesmarxaràambautobúsales8:35h.
Per tal que els alumnes de 1r puguin emportar-se a casa un recull de treballs d’aquest primer
trimestre,
necessitaríemquecadascunportésunab
 ossadepaperunamicagran.

CICLE
MITJÀ

Dimecres 17 de gener els alumnes de 3r faran una sortida a l’Auditori de Barcelona, on
gaudiran del concert Händel & friends. També aprofitarem per visitar i conèixer la llegenda del
parc
més
anticdeBarcelona:ElParcdelLaberintd’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
Dimarts 28 de novembre els alumnes de 5è i 6è van participar durant el mati en una activitat a
lazona
esportivaperconèixeripracticarelrugbiicompetintambaltresescoles.
Dimecres 29 de novembre els alumnes de 6è van rebre la segona dosi de vacuna prevista per
aquest
curs.
Divendres 1 de desembre els alumnes de 5è hem anat al Cosmocaixa per fer la visita al Museu
iparticipar
en
eltaller“Fenòmenselèctrics”.
El matí del dijous 14 de desembre, els alumnes de 5è oferiran un concert de nadales a la
residència
d’avis“ElNadal”.
Dilluns 22 de gener els alumnes de 6è visitaran els estudis i les instal·lacions de TV3. També
aniran al Parc Güell de Barcelona on observaran i treballaran l’obra de Gaudí. Marxaran molt
puntuals
de
l’escola,ales8:30,pertantcaldràquetotselsalumnesportineldinardecasa.

