L'AGENDA

-------

FIRA DE NADAL

CONCERT DE L’HIVERN I DE NADAL

Dia: 15 de desembre

Aquest any tots els nens faran el concert

ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR

Hora: De 4 a 7 de la tarda

el mateix dia, el 21 de desembre.

El dia 18 de gener hi ha les eleccions al

Lloc: A la plaça Major.

Comunitat de Petits:

Consell escolar. S’han de renovar dos

Els nens i nenes de 5è amb els seus

A les 3 de la tarda.

membres del sector pares per això us

familiars seran en una parada per a

Comunitat de Mitjans i Grans:

fem saber que a partir del dia 3 de

vendre petits objectes fets per ells per tal

A ¾ de 4 de la tarda.

desembre hi haurà la convocatòria i

de recollir diners per anar de colònies.

Quan acabi el concert de Petits les

el 17 de desembre serà l’últim dia per a

Estan treballant amb el projecte "Anem

famílies hauran de sortir del gimnàs i

la presentació de les candidatures.

de colònies" de manera que són ells

deixar entrar a les famílies de les altres

La durada és de 4 anys tot i que cada 2

mateixos els que decideixen i gestionen

comunitats perquè no hi ha espai per a

anys es renoven la meitat dels seus

tots els aspectes: lloc, calendari, durada,

tothom.

membres.

transport, allotjament, activitats i

A la fi del concert farem un berenar

Us animem a presentar-vos-hi.

economia.

nadalenc i encendrem un estel gegant a

El repte és molt estimulant i fins ara

la pista tots plegats per acomiadar-nos i

VISITA A L’ESCOLA

entusiasmador!

desitjar-nos Bones Festes!

El dia 3 de desembre vindran dues

Esteu convidats tots a visitar-los i

mestres de Navarra interessades en

col·laborar-hi. Moltes gràcies!

L’escola recomana

conèixer el funcionament de la nostra
escola.

SETMANA DE NADAL
Comunitat de Mitjans

SORTIDES AL CONSERVATORI

17, 18,19 i 20 de desembre

Comunitat de Mitjans

-----------

CONTES A LES FONTS DE L’ANELLA
VERDA

El dia 4 de desembre a veure un

SORTIDA MATINAL C. MITJANS

Dia: Diumenge 2 de Desembre.

espectacle de poesia i música titulat

Dia 14 de desembre

LLoc: Pàrquing del Pavelló del Congost.

“De bracet” de la companyia Samfaina de

Nens i nenes de 1er i 3er

Hora: A 2/4 de 10 del matí.

colors.

Exposició de pessebres al Casino.

Què es farà? Trasllat amb cotxes fins als

Comunitat de Grans

Nens i nenes de 2on

Plans de la Torre Lluvià.

Nens i nenes de 4rt

“Els Pastorets” al Conservatori a

Caminada plàcida fins el roure de la

El dia 11 de desembre a veure

càrrec dels alumnes de sisè de

Girada 3 Km d’anar i 3 de tornada.

l’espectacle “Rumba catalana per a petits

l’escola Puigberenguer.

Esmorzar: Pa amb oli i sucre, pa amb vi i

i grans” amb Landry el Rumbero.

sucre i pa amb xocolata. Qui vulgui podrà
LLIURAMENT D’INFORMES

pagar 2 euros que aniran a la recapta de

DIES FESTIUS

Comunitat de Mitjans i Grans

la Marató de TV3 d'aquest any.

6 de desembre (Dia de la Constitució)

Dia 20 de desembre

Narració de contes a les 12 del migdia.

7 de desembre (Festa de lliure disposició

Comunitat de Petits

Espectacle gratuït.

de l’escola)

18 de gener

Organitza: www.meandremanresa.com

desembre i tornarem a l’escola el 8 de

CANTEM AL CONCERT?

LA EDUCACIÓN PROHIBIDA

gener.

L'Ampa us convoca a tots els pares i

El dimecres 12 a 2/4 de 7 es tornarà a a

mares a preparar una cancó pel concert

projectar la pel·lícula a l’Auditori de la

JUNTA DE L’AMPA

de Nadal de l'escola.

Plana de l’Om, dins del cicle de xerrades

Dia: Divendres 14 de desembre.

Els que hi esteu interessats envieu un

del projecte educatiu de ciutat, PEC.

Hora:A ¼ de 5

missatge al Joel Lliró

Lloc: Sala de l’Ampa.

joelparedelau@hotmail.com, ens

TOTS els socis hi sou convidats.

organitzarem per a escollir una cançó i

Començarem les vacances el 24 de

assajar-la. Si teniu instruments no us
oblideu de portar-los!

PROVES DE COMPETÈNCIES PELS

VOLEU SER SOCIS DE L’AMPA?

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

NENS I NENES DE 5è

Demaneu el full a l’escola o envieu un

El mes passat els alumnes de 5è van fer

correu a info@escolaitaca.cat

LOTERIA DE NADAL

les proves de competències bàsiques

El preu és de 40€ i de 50€ si són dos o

Encara ens queden molts números per

que prepara la Conselleria

més germans.

vendre i és molt important per a

d'Ensenyament per tots els alumnes de

Podreu participar activament en

l’economia de l’Ampa.

Catalunya d'aquesta edat.

l’educació dels vostres fills.

Si ens voleu ajudar a vendre’n contacteu

Un cop valorades s'envien al

amb els vostres delegats de classe, amb

Departament corresponent i aquest ens

la Gemma Garcia haraying@hotmail.com

retornarà els resultats comparats amb les

o a la Noe Guarido joaninoe@yahoo.com

mitjanes del país, quan els tinguem us

Qualsevol suggeriment que tingueu el

Aquest any tenim el número 86.448.

n’informarem.

podeu enviar a la nostra nova adreça de

EL DISC DE LA MARATÓ

MENJADOR

l’antiga adreça la deixarem de consultar

D'aquí a pocs dies hi haurà la Marató de

Consulteu els menús a la web!

molt aviat.

TV3. En el CD que s'edita per aquest

Si teniu algun dubte del menjador podeu

motiu hi ha la cançó titulada "Obre els

trucar de 9 del matí a 4 de la tarda al

ulls " , en la que hi participen els nens i

telèfon 662 15 81 63.

COSES DE L’ÍTACA

HEM CANVIAT L’ADREÇA DE L’AMPA

correu electrònic ampa@escolaitaca.cat

Us recordem que podeu consultar
qualsevol informació a la web de l’escola
www.escolaitaca.cat

nenes de 4t. del curs passat de la nostra
escola.

A ÍTACA ENS CUIDEM PER PODER

www.xtec.cat/cda-paucasals

CUIDAR
Hem començat a trobar-nos al matí a la

MATERIAL PER AL PATI DE GRANS

pista de l’escola per a començar el dia

Ens fa falta material de joc per l'exterior:

amb una estona de consciència corporal,

patins, patinets, raquetes per tenis,

de meditació i de benestar.

bàdminton, material de malabars...

Cada dia a 2/4 de 9 del matí, entreu per

També ens convindria un armari o bagul

la porta de dalt, us hi esperem!

d'exterior, no gaire gros per guardar-ho.
DE PUNTETES
SAMARRETES DE L’ESCOLA

Hem creat un grup de trobada de mares,

Aviat tindrem les samarretes per als nens

pares i nens per a fer mitja, ganxet, cosir

i nenes de 4 anys! Si encara no la teniu i

o el que us vingui de gust fer amb les

us agradaria tenir-ne una, la podeu

mans. Seria una trobada d’un cop al mes

demanar a la Comissió de finançament

i podríem aprendre, compartir, parlar,

haraying@hotmail.com

ensenyar el que sabem fer.

Petites: 6€

Si us interessa podeu posar-vos en

Grans: 9€

contacte amb la Maria Barberà
BANC D’ALIMENTS

mariabaes@gmail.com

Podeu portar aliments amb caducitat
mitja o llarga a la sala de l’Ampa de
l’escola els matins: dilluns, dimarts i
divendres de les 9 a 2/4 de 10. I a les
tardes: divendres d’1/4 de 5 a ¾ de 5.
Preguem discreció davant dels nens/es.

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

