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CASTANYADA
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El divendres 28 de novembre celebrarem la tradicional festa de la castanyada. Com el curs passat,
agrairíem la col·laboració de les famílies: cada nen/a hauria de portar una dotzena de castanyes amb
el tall fet per evitar que petin a l’hora de coure-les.
Durant la setmana, cada cicle prepararà un tastet de tardor per a tots els alumnes de l’escola, que ens
menjarem juntament amb les castanyes el divendres a la
tarda.
Recordeu que els alumnes de 6è, tal i com està contemplat
en el calendari, aquesta tarda no assistiran a l’Escola de
Música per poder celebrar la castanyada de l’escola.
Recordeu també, que a partir de les 5h de la tarda, l’AMPA
organitza una castanyada per tots aquells que us pugueu
quedar a celebrar-ho. Es demana que les famílies portin
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alguna cosa per a berenar i compartir.
SETMANA DE LA CIÈNCIA
Entre el 7 i el 11 de novembre celebrarem la setmana de la ciència. Durant aquests dies, diferents
grups d’alumnes faran presentacions a companys d’altres cursos sobre aspectes treballats a classe
relacionats amb la ciència.
El vespre del divendres 11 es farà la Nit Astronòmica. Una vetllada que s’organitza des de l’escola
amb col·laboració de l’AMPA i l’Associació Astronòmica d’Osona. Els alumnes de sisè faran les presentacions dels seus treballs sobre aquest tema a les seves famílies i a tothom que hi vulgui assistir.
Aprofitarem també, per fer unes sessions de ciències a tota la primària presentades per alumnes de la
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Universitat de Vic. Serà del 21 al 25 de novembre.
I coincidint amb la setmana europea de prevenció de residus, es farà el popular mercat de les tres R el
diumenge 27 de novembre.
ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR
Aquest curs hi ha eleccions per renovar els membres del Consell Escolar. Els pares
i mares que estigueu interessats en presentar-vos ho podeu fer saber a l’equip
directiu.
Calendari del procés electoral
Inici procés: 7 de novembre
Constitució de les meses electorals: abans del 16 de novembre
Termini de presentació de candidats: 22 de novembre
Votacions de cada sector: entre el 28 de novembre i el 2 de desembre
Constitució del consell i pressa de possessió : abans del 22 de desembre

ED. INFANTIL
El passat 6 d’octubre, per raons meteorològiques, es va anul·lar l’activitat organitzada per
l’Associació d’Osona contra el Càncer per potenciar el consum de fruita i verdura fresca
“Menja Fruita”. De moment no hi ha nova proposta de dia.
La setmana passada vam començar els Ambients. Per poder acabar de completar i renovar el material
que tenim, us demanem la vostra col·laboració. Necessitem: cistelles, paneres de vímet, caixes de
fusta (per exemple caixes de vi), llanternes, imants, maquillatge de cosmètica, miralls petits i marcs de
fotos de fusta. Ens aniria molt bé que, si teniu algun material d’aquests i ja no l’utilitzeu, el féssiu arribar a la tutora del vostre grup.

CICLE INICIAL
El dimarts 15 de novembre, al matí, els alumnes de 1r, repartits en dos grups, visitaran el Mercat municipal de Vic; i passejaran pel mercat de la Plaça Major observant, sobretot, les parades de fruita,
verdures i bolets per continuar treballant el tema de la tardor i s´aprofitarà per treballar les diferències
entre ambdós tipus de mercats.

CICLE MITJÀ
El passat dijous 20 d’octubre els alumnes de 3r i 4t van fer l’excursió a Palau (Sta.
Cecília de Voltregà) que estava programada pel 6 d’octubre i que, degut a les condicions meteorològiques, no es va poder realitzar
Del 2 al 4 de novembre els alumnes de 3r aniran de colònies al Raurell, a la Vall
d’en Bas. Durant l’estada coneixeran les característiques del parc natural de la zona volcànica de la Garrotxa, visitaran la cooperativa de iogurts de la Fageda d’en
Jordà, faran un taller d’orientació i de seguiment de rastres de la fauna de la zona.
Del 9 a l’11 de novembre els alumnes de 4t aniran de colònies al CDA de la ciutat
de Tarragona. Durant l’estada coneixeran una part del patrimoni d’aquesta ciutat i
la seva relació amb l’entorn.

CICLE SUPERIOR
Del 21 al 25 de novembre els alumnes de 5è aniran de colònies al Camp d’Aprenentatge de Les
Obagues a Juneda (Les Garrigues). Durant l’estada treballaran l’elaboració i transformació dels aliments, els animals i les feines de pagès, l’apicultura, el paisatge i la gestió sostenible de l’edifici.
En relació a la setmana de la ciència, el dimecres 2 de novembre els alumnes de 6è aniran a Barcelona, al Cosmocaixa i faran una activitat del Planetari relacionada amb els treballs que estan fent en
grup sobre Astronomia. Cal que TOTS els alumnes portin esmorzar, dinar i aigua, perquè marxarem
molt puntuals de l’escola.
Com ja s’ha dit, divendres11de novembre els alumnes de 6è participaran a la vetllada d’astronomia.
Els alumnes de CS presentaran els treballs que han fet entorn a l’astronomia durant aquest trimestre.
Dijous 24 de novembre serà el segon dia d’administració de les vacunes que corresponen als alumnes de 6è.

