L'AGENDA

-------

ELS MITJANS A LA PISCINA
Els nens i nenes de la comunitat de
Mitjans aniran a la piscina els divendres

CONVERSES EN FAMÍLIA

BANC D’ALIMENTS

Dia: Divendres 24 de gener.

Torna a fer falta menjar pel banc d’aliments

Hora: De 8 a 11 del vespre.

de l’escola, el que més necessitem és llet,

Lloc: A la sala de mestres.

galetes, cereals per esmorzar, tomàquet,

Es tornen a obrir a totes les famílies

pasta, arròs, oli, sucs, tonyina, llenties,

de l’escola.

cigrons...

al matí del segon trimestre.
Aquesta activitat forma part d’un

L’horari de recollida és dilluns a les 9 del matí
SORTIDA AL CONSERVATORI

i divendres a les 4 de la tarda.

programa de la regidoria d’esports de

El divendres 24 els alumnes de la Comunitat

Preguem discreció davant dels nens/es.

l’Ajuntament per a totes les escoles i és

de Petits aniran a veure l’espectacle musical

gratuïta.

“El ninot de neu”.

Han de portar una bossa amb banyador,
tovallola, gorro, xancletes i ulleres si els

ANIVERSARIS

hi cal.

El dia 24 de gener es celebraran els

Començaran el dia 17 de gener i hi
aniran i tornaran a peu.

L’escola recomana

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

“UNA ALTRA EDUCACIÓ ÉS POSSIBLE”

aniversaris dels nens i nenes de les
Comunitats de Petits i el dia 31 els de la
Comunitat de Mitjans.

El col·lectiu “Una altra educació és possible”
organitza dues xerrades per iniciar aquest

ENTREGA D’INFORMES

any:

El 17 de gener s’entregaran els dels alumnes

- “El respecte” El dijous dia 23 al Centre

de la Comunitat de Petits.

EXCURSIONS AMB FAMÍLIA
El dissabte dia 18 de gener es farà la 4ª
excursió en família, anirem a Castellsapera,
al Parc de Sant Llorenç del Munt.
Per anar-hi poseu-vos en contacte amb la
Montse Corral m17corral@yahoo.com

JUNTA DE L’AMPA
Dilluns 20 de gener a ¼ de 5.
TOTS els socis hi sou convidats i recordeu
que hi ha monitoratge gratuït.

XERRADA “ELS DEURES”
El dijous dia 23 de 4 a 6 hi haurà una reunió
temàtica per les famílies dels alumnes de 5è i
6è sobre els deures.

COSES DE L’ÍTACA

-----------PATIS

cultural El Casino, serà a les 6 de la tarda.
- “L’Institut-escola” El dijous dia 6 de febrer
a 2/4 de 8, també al Centre cultural El
Casino.

Fora de l’horari escolar les famílies són les
responsables del seu bon ús. Els nens no es

EntrenaMENT I EMOCIONS

poden quedar sols i hem de respectar als

Conferència a càrrec de Xavier García, claus

altres, als edificis i l’entorn.

per entendre’ns, emocions de l’esportista i

En el cas contrari, els patis quedaran tancats

dels que l’envolten.

a partir de les 4.

Dijous 16 de gener a les 8 del vespre a la
sala d’actes de La Creueta, a Navarcles.

TALLER SOBRE SEXUALITAT
El dissabte 1 de febrer al matí es farà un
taller dinamitzat per l’Anna Salvia. Serà de 10
a 2 però si hi ha força gent es farà també un
grup a la tarda. Hi haurà monitoratge gratuït
si hi ha almenys 10 nens.
Tindrà un cost de 14€ i us podeu apuntar
enviant un correu a la sandra López
sandracuros@hotmail.com
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