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El 18 d’abril vindra el caporal Pep Fuster

El divendres 26 es celebraran els

del Cos de Mossos d'Esquadra a fer-nos-

d’aquest mes d’abril.

EXCURSIÓ COMUNITAT DE PETITS

en una xerrada. A 2/4 de 5 al gimnàs.

El dia 5 d’abril aniran a la casa de

Hi haurà servei de monitoratge.

L'AGENDA

FESTA DE LA PRIMAVERA
Estigueu atents a les cartelleres perquè

Colònies “La Figuera”, a Castellnou.
AUDICIÓ

estem preparant la festa pel dissabte

DIA ESPECIAL

Els alumnes de l’escola de música

27 d’abril.

El dissabte 6 d’abril tornarem a fer una

"Mas Sant Joan" vindran el divendres 19

matinal de treball a l’escola per a fer o

a fer una audició pels alumnes de la

DIES FESTIUS

arreglar algunes coses de l’escola.

Comunitat de Mitjans.

1de maig - Festa del Treball.

llibres, muntar mobles...

“ELS MOSSOS”

COSES DE L’ÍTACA

Un matí especial per a sentir-nos part

El dia 19 vindran a fer una explicació del

d’una comunitat, coneixer-nos els uns als

seu servei a la Comunitat de Petits.

Podeu venir a pintar, plantar, folrar

altres i passar-nos-ho bé junts.
Farem un esmorzar per a recuperar-nos.

SORTIDA DE FAMÍLIES
7ª JUNTA DE L’AMPA
Dia: Divendres 19 d’abril.

SETMANA DE LA PRIMAVERA

Hora:A ¼ de 5

A la Comunitat de Petits del 8 al 12

Lloc: Sala de l’Ampa.

d’abril rebran la Primavera amb moltes
activitats especials.

COLÒNIES COMUNITAT DE GRANS
Els alumnes de 5è marxaran del dia 22

CONSELL ESCOLAR

al dia 26 a Borrassa, Figueres, amb

El dimecres dia 10 hi ha un Consell

l’ajuda dels diners que han obtingut de

escolar, recordeu que si teniu alguna

les activitats que han fet durant el curs.

cosa a dir podeu posar-vos en contacte
amb alguna de les nostres representants.

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

SANT JORDI
Comunitat de Grans

SORTIDA AL TEATRE

Els alumnes de 4rt aniran a explicar

Els nens de la Comunitat de Petits aniran

contes populars als diferents grups de la

a veure Nyigo-nyigo, una obra musical, el

Comunitat de Petits.

dijous 11 i el divendres 12.

Els alumnes de 5è posaran a la venda el
llibre que estan elaborant que és un

CONVERSES EN FAMÍLIA

recull de 20 relats il·lustrats i inèdits, que

Dia: Divendres 12 d’abril.

tenen en comú que estan relacionats

Hora: De 8 a 11 del vespre.

amb la ciència.

Lloc: A l’escola.

Els guanys van destinats íntegrament a
les colònies. El preu de venda és de 5€.

Estem preparant la sortida de famílies i
per a que us pogueu reservar les dates
us avancem que us guardeu el cap de
setmana del 17, 18 i 19 de maig i que
anirem al camping La Tatgera de
Talamanca.
És una actvitat oberta a totes les famílies
de l’escola!

L’ESCOLA RECOMANA

-----------“Nou paradigma laboral: com

potenciar l’actitud emprenedora en la
infància i la joventut”
Xerrada el dia 4 d’abril a les 8 del vespre
a la sala d’actes de l’Escola Politèctica
Superior d’Energia de Manresa,
organitzada pel PEC
(xerrades del projecte educatiu de ciutat).

Ampa Ítaca
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