L'AGENDA

-------

ELS MITJANS A LA PISCINA
Els nens i nenes de la comunitat de
Mitjans aniran a la piscina tots els
divendres del segon trimestre.
Aquesta activitat forma part d’un
programa de la regidoria d’esports per a
totes les escoles i és gratuïta.
Han de portar una bossa amb banyador,
gorro, xancletes i ulleres si els hi cal.

COSES DE L’ÍTACA

-----------CARNESTOLTES

Voleu participar al carnestoltes? Doncs
s’hauria de crear una Comissió temporal

disfressa i com es pot fer la comparsa
per a participar a la rua de Manresa.
Els qui hi esteu interessats podeu enviar
un missatge al Joel de la Comissió de
Festes joelparedelau@hotmail.com

El dia 17 de gener hi ha les eleccions al
Consell escolar.
Podeu venir a votar de 9 a 2/4 de 10 del
matí o de 4 a 2/4 de 6 de la tarda. Poden

LOTERIA DE NADAL

de Nadal va acabar amb 8, com el
número de l’Ampa de l’escola.

el 18 i el 25 de gener. Consulteu els
horaris a les cartelleres de l’escola.
SAMARRETES DE L’ESCOLA

És molt important la participació de

Tenim samarretes de l’escola de totes les
talles, si encara no teniu la vostra la
podeu demanar a la Comissió de

Comunitat de Petits

finançament haraying@hotmail.com
Petites: 6€

Grans: 9€

Divendres 18 de gener.
BANC D’ALIMENTS
CONVERSES EN FAMÍLIA

Podeu portar aliments amb caducitat

Dia: Divendres 18 de gener.

mitja o llarga a la sala de l’Ampa de

Hora: De 8 a 11 del vespre.

l’escola els matins: dilluns, dimarts i

Lloc: A l’escola.

divendres de les 9 a 2/4 de 10. I a les
tardes: divendres d’1/4 de 5 a ¾ de 5.

SORTIDA AL CONSERVATORI

telèfon 662 15 81 63.

DE PUNTETES
Hem creat un grup de trobada de mares,
pares i nens per a fer mitja, ganxet, cosir
o el que us vingui de gust fer amb les
mans. Seria una trobada d’un cop al mes

ensenyar el que sabem fer.
Si us interessa podeu posar-vos en
contacte amb la Maria Barberà
mariabaes@gmail.com
VOLEU SER SOCIS DE L’AMPA?
Demaneu el full a l’escola o envieu un
correu a info@escolaitaca.cat

llista del cens.

LLIURAMENT D’INFORMES

trucar de 9 del matí a 4 de la tarda al

Podeu passar a recollir els diners el 17,

votar tots els pares, mares i tutors de la

tothom.

Si teniu algun dubte del menjador podeu

i podríem aprendre, compartir, parlar,

Aquest any el primer premi de la loteria
ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR

Consulteu els menús a la web!

per a començar a pensar quina serà la

Començaran el dia 11 de gener i hi
aniran i tornaran a peu.

MENJADOR

El preu és de 40€ i de 50€ si són dos o
més germans.
Podreu participar activament en
l’educació dels vostres fills.
HEM CANVIAT L’ADREÇA DE L’AMPA
Qualsevol suggeriment que tingueu el
podeu enviar a la nostra nova adreça de
correu electrònic ampa@escolaitaca.cat
l’antiga adreça la deixarem de consultar
molt aviat. Us recordem que podeu
consultar qualsevol informació a la web
de l’escola www.escolaitaca.cat

Preguem discreció davant dels nens/es.

Els nens de la Comunitat de Petits aniran
a una matinal de dansa els dies 30 i 31
de gener.
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