COLÒNIES

REUNIONS I XERRADES

-------

La setmana del 24 al 28 de febrer els

A partir d’ara, quan necessitem monitoratge,

alumnes de la Comunitat de Mitjans se’n van

a part de demanar-ho directament a l’Isa, ho

PREGÓ DE LA FESTA MAJOR

de colònies al Camp d’aprenentatge Pau

podrem fer trucant o enviant un watsup al

El divendres 14 els alumnes de 6è

Casals del Vendrell. Ho faran en dos torns:

telèfon del menjador 662158163, el mateix

24, 25 i 26 els grups de la Marissi i la Núria.

dia al matí de 9 a 2/4 de 10.

26, 27 i 28 els grups de l’Eli, el Carlos i la

L’escola recomana

L'AGENDA

participaran al pregó infantil de les Festes de
la Llum que es farà a l’Ajuntament.

Cristina.
EXCURSIONS AMB FAMÍLIA

Recordeu que teniu temps per pagar la

El diumenge 16 de febrer es farà la

segona part fins el dia 8 de febrer.

5ª excursió en família i aquest cop serà a la
neu. Per anar-hi poseu-vos en contacte amb
la Montse Corral m17corral@yahoo.com

MATINAL D’ATLETISME
Els alumnes de quart aniran a passar una
jornada al congost.

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

PANTALLETES, ON S’ACABA EL BON ÚS
I COMENÇA L’ABÚS
El dijous 4 de febrer a càrrec d’Albert Bover,
a les 8 del vespre a la sala d’actes de la FUB.
L’organitza l’escola Espill.

INTERNET SEGURA

Hi aniran en dos grups, el primer seran els

El dia 17 de febrer vindran els mossos a fer

nens i nenes de la classe de la Rosa i hi

IOGA,

una xerrada sobre la seguretat a internet.

aniran el dia 25 de febrer, i el grup de la

APRENENTATGE I VIDA QUOTIDIANA.

Serà a les 10 del matí pels alumnes de 5è i

Laura i el Xavier hi aniran el mes de març.

El dimecres 5 de febrer a les 7 de la tarda a
l’Auditori la Plana, xerrada a càrrec de Lídia

6è i a les 5 de la tarda per a les famílies.
Hi haurà monitoratge gratuït.

CONVERSES EN FAMÍLIA

Serra. L’organitza el col·lectiu “Una altra

Dia: Divendres 28 de febrer.

educació és possible”.

EXCURSIÓ

Hora: De 8 a 11 del vespre.

Els alumnes de quart aniran a fer un tram de

Lloc: A la sala de mestres.

la Sèquia el dimecres 19 de febrer.

Obertes a totes les famílies.

DIES FESTIUS

DANSA AL CONSERVATORI

febrer a 2/4 de 8, al Centre cultural El Casino.

Dijous 20, dia de lliure disposició

Els alumnes de quart aniran a veure un

L’organitza el col·lectiu “Una altra educació

Divendres 21, Festa de la Llum

espectacle de dansa el dimecres 26 de febrer

és possible”.

VISITA A ALTRES ESCOLES

ANIVERSARIS

Es dies 20 i 21 aprofitant que són festes

El dia 28 de febrer es celebraran els

només a Manresa, els mestres visitaran

aniversaris dels nens i nenes de les

altres centres catalans: Martinet (Ripollet),

Comunitats de Petits i el dia 7 de març els de

Riera de Ribes (Sant Pere de Ribes),

la Comunitat de Mitjans.

Congrés Indians i els Encants (Barcelona).

COSES DE L’ÍTACA

JUNTA DE L’AMPA
Dilluns 24 de febrer a ¼ de 5.
TOTS els socis hi sou convidats i recordeu
que hi ha monitoratge gratuït.

INSTITUTS ESCOLA: QUALITAT I
EQUITAT EN EDUCACIÓ.
Xerrada de Màrius Martínez el dijous dia 6 de

TDA/H UNA ALTRA MIRADA
Dins el 7è cicle de xerrades organitzades per
la PEC a càrrec de Maisa Campos i
Margarita Jordana. El dijous 6 de febrer a les
8 de la tarda a l’Auditori la Plana.
CONTES A L’ANELLA VERDA

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

Diumenge 9 de febrer José Manuel Garzón

CONTACTE AMB L’ESCOLA O L’AMPA

Monistrolet. Trobada a 2/4 d’11 al pàrquing

Recordeu que podeu fer qualsevol pregunta,

del Nou Congost.

suggeriment o comentari. Hem creat una
adreça electrònica per a fer-ho més àgil
info@escolaitaca.cat però podeu fer servir
també la bústia de l'Ampa.

explicarà un conte a la Font del rector de

INSPIRACIONS
Xerrada del Carles Parellada el dia 12 de
febrer a 2/4 de 8 a l’Auditori La Plana,
organitza Irehom.
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