
 

L'AGENDA 

------- 
SETMANA D’HIVERN 

Del 30 de gener al 3 de febrer. 

Els nens de la Comunitat de Petits faran 

activitats per a celebrar la Festa d’Hivern. 

Dimarts aniran d’excursió a Les Marcetes 

i si el temps ho permet els nens de 5 

anys aniran a la neu el divendres 3 de 

febrer. 

Aquests tallers s’organitzen amb l’ajuda 

de mares i pares que pensen l’activitat, 

es cuiden de portar el material i els hi fan 

fer l’activitat als nens. Gràcies a això 

aconseguim fer molts tallers, molt 

originals i variats. Gràcies! 

 

JUNTA DE L’AMPA 

Dia: 1 de febrer. 

Hora : A les 5 de la tarda. 

Lloc: A la sala de l’Ampa. 

Aquestes reunions són per a tothom. 

 

CONVERSES EN FAMÍLIA 

Per a famílies del primer any. 

Dia: 3 de febrer. 

Hora: A les 8 del vespre. 

Lloc: A la sala de mestres de l’escola. 

 

CONVERSES EN FAMÍLIA 

Per a les altres famílies 

Dia: 2 de març. 

Hora: A les 8 del vespre. 

Lloc: A la sala de mestres de l’escola. 

 

 

 

 

 

 

COBRAMENT EXTRAESCOLARS 

Us recordem que aquest mes us 

cobrarem les d’aquest trimestre. 

I continuem fent una crida de pares que 

vulguin participar a aquesta Comissió 

d’Extraescolars, que hi falta gent i sinó hi 

ha més col·laboradors l’any que ve no es 

podran fer extraescolars a l’escola. 

 

COSES DE L’ÍTACA 

------------- 

CURS MONTESSORI 

Dies: 6, 13 i 27 de febrer i 

5, 12 i 19 de març. 

Hora: De 3 a 5 de la tarda. 

Curs dirigit a les famílies on s’hi 

ensenyarà la pedagogia Montessori. 

Hi haurà servei de monitoratge de 2/4 de 

5 a 2/4 de 6. 

 

CARNESTOLTES 

Aquest any participarem al Carnestoltes. 

La comparsa serà la Sèquia i nosaltres 

anirem de peixos. Desde la Comissió de 

Festes ens passaran les instruccions per 

a fer la disfressa. 

El divendres 17 de febrer al pati dels 

Mitjans assajarem els moviments que 

haurem de fer a la rua. 

El carnestoltes és el dia 19 a les 10 del 

matí. 

 

EI FAMILIES! Si algun dia  aneu a l’IKEA, 

i ens ho dieu, ens podeu portar alguna 

cosa per l'escola! 

 

 

ELS MESTRES VAN A L’ESCOLA 

El dia 21 de febrer alguns mestres aniran 

a conèixer l’escola El Roure Gros, de 

Santa Eulàlia de Riuprimer. 

Les visites a altres escoles comencen a 

ser tradició pels mestres de l’escola i fer-

les en dies laborables els dóna la 

possibilitat de veure-hi els nens i les 

nenes, fet que amplia el coneixement. 

 

LA FRUITA DE L’ESMORZAR 

Desde l’escola es vol fer un agraïment a 

tots els pares i mares que al matí es 

queden a pelar la fruita dels nostres fills. 

I també constatar que la nova manera de 

fer-ho a tots els va millor. Ara els nens i 

nenes demanen quina fruita volen i 

aquesta és la que es pela, l’altra es 

queda a la classe i se la poden menjar 

en algun altre moment.  

També són més conscients de la 

qüantitat de peces que hi ha de cada i de 

quines fruites hi ha a cada temporada. 

 

COMENCEM A FER EL PATI DE DALT 

El dissabte 28 de gener van començar a 

arreglar els espais del pati dels mitjans i 

dels grans per tal de naturalitzar-lo una 

mica. El que està previst fer-hi és: 

- Un espai de cabanes. 

- Una zona de descans. 

- Un rocòdrom. 

- Una gran muntanya de terra. 

- Una zona per a jocs d’aigua i fang. 

També volem crear-hi un petit bosc, si 

teniu arbres per a donar a l’escola parleu 

amb la Comissió del Pati. 

-------------------------------------------------- 

 

 


