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PROJECTE 2012-2013

ÚLTIM DIA D’ESCOLA

Aquest dijous dia 7 de juny a les 5 de la

El divendres 22 de juny és l’últim dia

ELS PETITS A LA PISCINA!

tarda, els mestres i la direcció de l'escola

d’escola i a la tarda els alumnes i els

Els Petits han començat a anar a la

ens explicaran tots els detalls del nou

mestres acompanyaran als nens que

piscina. El primer torn són els nens de

projecte educatiu.

faran el canvi de Comunitat.

les classes de la Roser, l’Elena, la

Es faran dues reunions, una per la

A 2/4 de 5 tots plegats farem l’hora dels

Yolanda i la Núria. Hi aniran fins el 7 de

Comunitat de Petits al menjador, i l'altra

adéus, podeu entrar a l’escola per la

juny. La resta de nens hi aniran del 8 al

per a la Comunitat de Mitjans a una aula

porta de la pista.

20 de juny.

de la segona planta.

Han de portar banyador, gorra,

Si teniu fills a les dues comunitats podeu

xancletes, tovallola i una peça de fruita

anar a la que us vagi més bé.

LLIURAMENT D’INFORMES

per esmorzar.

Recordeu que no hi haurà servei de

El dimecres 27 i el dijous 28 de juny es

monitors.

donaran els informes, cal que us apunteu

CONVERSES EN FAMÍLIA

amb el vostre tutor per quedar amb el dia

Famílies antigues

ACAMPADA L’ESCOLA

El grup de famílies que fa tres cursos que

Animeu-vos a participar a aquesta

es troben van fer un sopar de comiat el

jornada tan especial que tancarà aquest

4a SORTIDA DE FAMÍLIES

passat dia 11 de maig. És voluntat del

curs.

El cap de setmana del 29 de juny a l’1 de

grup continuar mantenint el vincle i poder

El divendres 15 de juny podeu venir a

juliol es farà una sortida a la Masia

compartir les inquietuds i els goigs de la

sopar a l’escola, a fer el ressopó, a

Massanes, a San Cristòfol (Baronia de

criança i educació dels fills.

dormir , a esmorzar... o a tota la vetllada.

Rialb, Lleida). Podeu allotjar-vos a la

Famílies noves

Cadascú es pot portar el seu menjar o

masia o en tenda.

Dia: Divendres 1 de juny.

participar a la Botifarrada Solidària que

Trobareu més informació a les

Hora: A les 8 del vespre.

organitza la Comissió Solidària per a “Un

cartelleres.

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

lápiz, un dibujo”.
L’Ampa ens presentarà les activitats

i l’hora.

COSES DE L’ÍTACA

JUNTA DE L’AMPA

extraescolars per al curs vinent i a partir

Dia: Dimecres 6 de juny

de les 7ens faran una mostra d’algunes

Hora: A les 5 de la tarda.

de les que s’han fet aquest any.

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

Lloc: A la sala de l’Ampa.

Tindreu més informació a les cartelleres.

COL·LABORACIÓ DELS GRANS AL

La junta és oberta a tothom.

MENJADOR DELS PETITS
EXCURSIONS DE FI DE CURS

Des del mes de maig els alumnes de la

ANEM AL CIRC

Comunitat de Petits

Comunitat de Grans col·laboren al

Els dies 7 i 8 de juny els nens i nens de

El dia 21 aniran a la platja, necessitem

menjador dels Petits acompanyant a

la Comunitat de Mitjans aniran al

pares que ens acompanyin que hauran

l’hora de l’àpat.

Conservatori a veure l’espectacle

de pagar el preu de la sortida (10€).

Es tracta d’una participació que aporta

“Entrepinces”.

Comunitat de Mitjans i Grans

aprenentatge i emoció a tots: petits i

També sortiran el dia 21.

grans.

MATEMÀTIQUES
Els dies 7 i el 15 les Comunitats de
Mitjans i Grans aniran a veure l'exposició
de matemàtiques que hi ha al Casino.

TENIM UNA NOVA COMISSIÓ

CASAL D’ESTIU

PAGAMENTS DEL CURS VINENT

Davant la pressió que està patint el

Encara estan obertes les inscripcions al

Tot i que el preu del material i de les

sistema educatiu per part del Govern de

casal d’Estiu d’engüany.

excursions pel curs que ve serà el

la Generalitat, desde l’Ampa s’ha cregut

Serà del 25 de juny al 27 de juliol i del 3

mateix, 200 €, es canvia el fraccionament

adient crear una comissió reivindicativa,

al 7 de setembre.

i les dates de pagament.

la Comissió Aturem les Retallades!

De 9 del matí a 1 del migdia.

1a quota: 130€ (abans del dia 15 de

Tothom qui estigui indignat, enrabiat,

33€ per setmana i nen.

juny).

preocupat, atabalat, inspirat, engrescat i

Hi haurà servei de menjador portant el

2a quota: 70€ durant la primera quinzena

que tingui ganes de participar-hi hi és

dinar de casa amb carmanyola i el preu

de setembre.

convidat. Poseu-vos en contacte amb

serà de 15 per setmana i nen i els

mariabaes@gmail.com

monitors hi seran fins les 3.

VISITEU LA WEB DE L’ESCOLA!

Aquest servei només es farà si hi ha un

Us recordem que tenim activa la web de

EL PATI JA ÉS OBERT

mínim de 10 nens.

l’escola, us convidem a que la visiteu.

Després d’uns dies de reflexió pel que

Si no hi han més nens apuntats no es

Qualsevol suggeriment que tingueu per a

havia estat passant a la sortida de

podrà fer el casal, o sigui que us animem

millorar-la ens el podeu dir a qualsevol

l’escola i amb els veïns, tornem a tenir el

a participar-hi per tal de que els nens

membre de la Comissió de Comunicació.

pati obert.

puguin passar uns dies participant de les

Esperem la vostra col·laboració.

Esperem que hagi servit per a adonar-

activitats que els hi han preparat.

www.escolaitaca.cat

nos de la sort que tenim de poder utilitzar

Us recordem que el casal està obert a

aquest espai i per a veure que tots en

nens i nenes d’altres escoles.

som responsables.

Mo.duran@gmail.com

Ara ja tenim les papereres grogues pel
reciclatge del envasos i més papereres

EXTRAESCOLARS PEL CURS VINENT

per a les deixalles.

La Comissió d’Extraescolars ha preparat
les següents activitats pel curs vinent:

LLEGIU ELS ACTES DEL CONSELL

Dilluns

ESCOLAR!

Cuina, 1er, 2on i 3er.

El Consell escolar es reuneix un cop

Hip-hop, 1er, 2on i 3er.

cada trimestre durant el curs i tot el que

Dimarts

parlen i decideixen queda per escrit i és

Hort, P5, 1er i 2on.

obert a tothom.

Dimecres

Cada vegada que es reuneixen pengen

Teatre i Circ, 1er, 2on i 3er.

l’acta de la reunió a les cartelleres.

Pintura, 3er, 4rt i 5è

Us animem a que les llegiu, estareu al

Dijous

corrent de tot!

Judo, 1er, 2on, 3er, 4art i 5è
Divendres
Activitat familiar de música, dirigit a pares
i a nens.
Horari prolongat
De dilluns a divendres de 4:00 a 5:00.
Hi ha d’haver un mínim de 10 nens de la
C. De Petits i 10 nens de la C. de Mitjans
i Grans. Preu: 30€ al mes.

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

SANT JORDI
El dia 23 d’abril, els alumnes de la Comunitat de Mitjans que havien anat a l’ambient de teatre,
van representar per als seus companys de l’escola “La Llegenda de Sant Jordi”. L’obra de teatre
va agradar molt tant als nens com als pares dels artistes, que la van poder anar a veure.
El decorat el van pintar, la Lorena Tobar (mare del José Tomàs i de l’Amanda), la Patricia Vila
(mare de l’Amche) i la Mimana (àvia de la Muguet i de la Lluna), a partir d’un dibuix original dels
nens del mateix ambient.

---------------------------------------------------------------------------------PLANTADA AROMÀTICA
El dia 26 d’abril els nens de la Comunitat de Mitjans van plantar flors
aromàtiques al pati de l’escola amb l’ajuda de la Regina Vilella, la
mare de la Claror.
Van omplir diversos racons del pati de menta, espígol, farigola,
romaní i sàlvia.

---------------------------------------------------------------------------------FESTA DE LA PRIMAVERA
La Festa de la Primavera va tenir una molt bona participació.
De bon matí els nens i nenes van gaudir d'un inflable cedit per la Junta de Residus i tot seguit vam començar a agafar gana amb les danses tradicionals de la
Mercè Jalmar.
Ja al migdia, uns 50 comensals vam disfrutar d'un àpat tranquil.
Després de dinar i fer sobretaula i cafès... vam jugar a jocs de cucanya: estirar la corda, bitlles, ferradures, afaitar globus...
També es va aprofitar per a fer feines d’acondicionament del pati.
Finalment vam plegar cap a les 6 de la tarda quan tot ja estava tot recollit.

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

SOPAR SOLIDARI ”Un lápiz, un dibujo”
Moments com els que vam viure el dia 12 de maig al sopar solidari amb “Un lápiz, un dibujo” ens renoven les forces per seguir treballant dintre d’aquesta
comunitat tan especial com és l’Ítaca.
Va ser una nit molt gratificant, tothom va poder aportar el seu granet de sorra, no només per ajudar al projecte de Cambodja sinó també per “fer escola”, per
“fer comunitat”. Així ho pensem desde la Comissió Solidària.
Hi van haver moments en que l’emoció era a flor de pell i això es va notar quan el Joseba va parlar... ell ha viscut de prop tot allò que pateixen els nens i les
nenes cambodjans i no pot evitar emocionar-se quan parlant del tema li tornen els records viscuts amb els petits. Ell també de petit va patir la lacra de la
pederàstia i se sent obligat a combatre-la, i seguirem treballant per tirar endavant aquesta comissió i el seu objectiu: Ajudar.
D’altra banda volem agrair la col·laboració de tots els músics, cuineres, al tècnic de so, al material deixat, a la gent que va guarnir les taules d’una manera tan
natural i dolça... a tots i totes... moltíssimes gràcies i fins aviat!
Tendresa i valentia. Comissió Solidària 2012

---------------------------------------------------------------------------------TALLER D’EDUCACIÓ EMOCIONAL

El passat dilluns 21 de maig va tenir lloc l'últim de tres tallers sobre Educació Emocional que ens va oferir la Sandra López (estudiant en pràctiques del
Màster d'Educació Emocional de la UB).
La Sandra ens va ajudar a prendre consciència de les nostres actituds davant les emocions, de com gestionar-les i de com assolir habilitats socials que
millorin el nostre estar en l'entorn, i sobretot l'estar amb els nostres fills i filles.
La valoració de les assistents va ser molt positiva, cosa que fa que des de la Comissió Pedagògica ens plantegem demanar més sessions en altres horaris
per a les persones que no han pogut assistir-hi, i oferir una segona part del mateix; la majoria va coincidir en que havia estat curt de temps.
Pensem que l'Educació Emocional és molt important si volem una societat cada vegada més amorosa i menys competitiva, i que per això és rellevant que
aquesta informació per al benestar real, arribi al màxim de persones de la nostra comunitat educativa.

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