L'AGENDA

-------

JUNTA DE L’AMPA
Dia: 11 d’abril
Hora : A les 5 de la tarda.
Lloc: A la sala de l’Ampa.
Us recordem que hi pot venir tothom!
TORNA LITERATROC!
Dia: Cada dimecres d’abril a juny
Hora: De 2/4 de 5 a 2/4 de 6
Lloc: A la placeta de Mitjans.
LA LLEGENDA DE SANT JORDI
El dia 20 alguns alumnes de la
Comunitat de Mitjans que han treballat a
l’ambient d’expressió, actuaran pels
alumnes de la Comunitat de Petits.
DANSES PER LA PAU
La Comissió Solidària ha organitzat un
taller de danses tradicionals el 21 d’abril.
Grans i petits aprendrem i ballarem
danses d’arreu del món que tenen en
comú el respecte a la vida i al planeta.

DIES FESTIUS

PATIS BRUTS

El dia 1 de maig és festiu i el dilluns 30

Hem rebut moltes queixes de les

d’abril també és festa a l’escola.

deixalles que queden pel terra dels patis
a l’hora de berenar. És una sort disposar

ELS MITJANS VAN DE COLÒNIES

d’aquests espais però hem de saber

Dies: 2,3 i 4 de maig.

mantenir-los i fer que siguin nets, ho

LLoc: Can Orriols a Castellar de N’Hug.

facin els nostres fills o els dels altres, és

JUNTA DE L’AMPA DEL MES DE MAIG
Dia: 2 de maig
Hora : A les 7 de la tarda.
Lloc: A la sala de l’Ampa.
Oberta a tothom.
FESTA DE LA PRIMAVERA
El dissabte 5 de maig serà una bona
ocasió per a conèixer-nos més i
compartir temps, espai, jocs i bon humor.
Farem jocs, danses i un gran dinar .

COSES DE L’ÍTACA

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

TALLERS D’EDUCACIÓ EMOCIONAL
Desde la comissió pedagògica s’ofereix
gratuïtament aquest taller per a pares i

la nostra Comunitat la que educa.
Per a facilitar-ho s’han col·locat al costat
de la placeta dues papereres noves amb
la idea de començar a reciclar les
deixalles.
DEIXES EL COTXE MAL APARCAT?
Tot i que sabem que som tots els que
eduquem, al matí molts de nosaltres ens
saltem les normes davant dels nostres
fills per la pressa a portar-los a l’escola.
Com estem educant? L’escola ens dóna
temps per a fer l’entrada tranquil·lament i
sense presses tot i així hi han molts
cotxes mal aparcats.
Tenim un parell d’alternatives si no
podem aparcar al davant de l’escola:
El descampat del carrer Sant Jaume i el
carrer Gaudí, on després podrem agafar

REUNIÓ COLÒNIES C.PETITS

mares.

El dia 24 d’abril a les 5 de la tarda, al

Dies: 7, 14 i 21 de maig

menjador, les mestres explicaran tot el

Hora: De 3 a 5 de la tarda.

que necessitem saber sobre les Colònies

Si hi esteu interessats inscriviu-vos a

dels petits.

mariabaes@gmail.com i indiqueu-hi el

Seran el 23, 24 i 25 de maig a la casa

nom i els cognoms, el número de fills i

excursions pel curs que ve serà el

“La Figuera” a Castellnou de Bages.

l’edat que tenen.

mateix, 200 €, es canvia el fraccionament

CONVERSES EN FAMÍLIA

NECESSITEM BOTONS!

Per a famílies de primer any.

Els nens i les nenes de la Comunitat de

Dia: Divendres 27 d’abril

Mitjans necessiten botons de totes

Hora: A les 8 del vespre.

mides, formes, colors i materials. A la

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

tutoria de hi trobareu una capseta.

el caminet que segueix la sèquia i arriba
a l’escola.
PAGAMENTS DEL CURS VINENT!
Tot i que el preu del material i de les

i les dates de pagament.
1a quota: 130€ al juny (previ a la
confirmació de la matrícula).
2a quota: 70€ durant la primera
quinzena de setembre.
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