Infoitk desembre
COMUNITAT DE PETITS

Curs 2019/2020

COMUNITAT DE GRANS

COMUNITAT DE MITJANS

VISITA A LA BIBLIOTECA

SETMANA DE NADAL

FIRA DE NADAL

Els infants que faran la visita a la biblioteca
pública “Ateneu les Bases” de Manresa
aquest mes seran:

Del 16 al 20 de desembre faran activitats
relacionades.

Serà el 14 de desembre al pati del Kursaal,
de 16’30 a 21h.

3 de desembre – Grup Teatre.
10 de desembre – Grup Entorn.

12 de desembre – Grup Serveis.

ANIVERSARIS

CONCERT DE NADAL

El divendres 13 de desembre se celebraran
els aniversaris d’aquest mes.

El dijous 19 es faran dos concerts: a les
14’30h i a les 15’15h. És obert a les famílies
dels alumnes d’aquesta comunitat.

17 de desembre – Grup Farina.
19 de desembre – Grup Creació.

LLIURAMENT D’INFORMES

REUNIÓ DE DESENVOLUPAMENT MOTRIU

El divendres 20 de desembre es lliuraran els
informes del primer trimestre.

Dia 10 de desembre a les 16’30h. Serà al
gimnàs i caldrà venir amb roba còmoda.
ANIVERSARIS

El divendres 13 de desembre se celebraran
els aniversaris d’aquest mes.

ESCOLA I CAFI
DIES FESTIUS

XERRADA:

Dijous 5 - lliure disposició

COM AFECTEN I INFLUEIXEN LES NOVES
TECNOLOGIES EN EL DESENVOLUPAMENT
INFANTIL

Divendres 6 – Dia de la Constitució
Vacances del 21 de desembre al 7 de
gener inclosos
ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES

Els grups de 5è aniran al Cosmocaixa de
Barcelona el dia 20 de desembre.

Les famílies que vau triar el pagament
fraccionat, teniu temps fins el dia 8 de
desembre per a fer el segon pagament
de 60€ al número de la CAFI: ES16 0182
4616 2102 0520 8343. Indicant el nom
de l’infant i l’activitat que fa.

LLIURAMENT D’INFORMES

TORRONADA DE LA CAFI

El divendres 20 de desembre.

El divendres 20 de desembre a les
16’15h a la plaça farem una festa per
acomiadar l’any i desitjar-nos bones festes.

SORTIDA

Els dos grups de quart faran una visita als
pessebres de Manresa. La data està pendent de determinar.

Dimecres 11, de 16’30 a 18h al menjador.
A càrrec de Núria Gros Carmona (Pedagoga,
Terapeuta Gestalt, especialitzada en acompanyament a infància i família a l'espai Damara. Formada en pedagogia sistèmica i
criança ecològica).
Per venir a la xerrada és recomanable que
us hi apunteu a educativa@escolaitaca.cat .
És molt important poder venir sense els infants pel bon funcionament de la reunió. Si
necessiteu monitoratge pels infants n’hi
haurà al preu d’1€ i teniu temps d'avisar a
la Mercè fins al dia abans. Podeu venir amb
nadons que encara no es desplacin.

Menjarem neules i torrons, escriurem
desitjos i cantarem cançons.
Tots hi sou convidats!

Roba perduda

Berenars

Loteria de la Grossa

Als cabassos de les comunitats hi ha
roba perduda. Reviseu-los abans de
marxar de vacances per si hi ha roba
dels vostres infants.

Els alumnes de 5è continuen
organitzant berenars per recollir
diners per les colònies.

La primera setmana de desembre és
l’última per comprar les butlletes de la
loteria de Nadal a les persones d’enllaç
de l’aula (delegades i delegats).

Votació per la disfressa de Carnestoltes de la Cafi
a la rua de Manresa 2020
Enguany se celebrarà el diumenge 16 de febrer i la temàtica
serà sobre la música. Podeu votar el en següent enllaç o
codi QR fins al dia de la Torronada (20/12/2019).

https://forms.gle/5LUG5G7ozGpmP3nf7
La Comunitat creix!
Des què hem començat l’escola, a la comunitat de petits han arribat nous: Oualate Abdulkader, Nadine El Krabe, Andrés Matías
Hernández i el Dylan Ortiz.
A la comunitat de mitjans, ha arribat: Rossel Abdulkader.
A la comunitat de grans, han arribat: Aya i Mahdi El Bannouni, Mohamad Amine i Dilber Abdulkader, Servando Jesús Urpin, Dariali
Fabiana Domínguez i Sara García.
Benvingudes i benvinguts!

Informació de la XAFEP
Calendaris

És la Xarxa d’AMPES i AFIS de Manresa.

La comissió solidària està
preparant els calendaris
d’Ítaca del 2020.

La participació a la XAFEP és oberta a totes
les famílies. Contacteu amb
la CAFI per formar-ne part.

Ben aviat podrem
col·laborar comprant-los.

La propera reunió será el 12
de desembre cap a les 18h
(pendent de confirmar), a
l’escola La Sèquia, amb l’objectiu de preparar
les Jornades de febrer.

