ANIVERSARIS

CASAL D’ESTIU

-------

El dia 14 de juny es celebraran els

Del 25 de juny al 2 d’agost i del 2 al 6 de

aniversaris dels nens i nenes nascuts els

setembre.Com l’any passat l’horari serà

ELS PETITS A LA PISCINA

mesos de juny, juliol i agost.

de 9 a 1 i hi ha l’opció de quedar-se a

Del 5 al 18 de juny. Grups: Roser,

CANVI DE COMUNITAT I COMIAT

dinar amb carmanyola d’1 a 3. El casal

Montse, Eva i Jaume Calderón.

El 21 de juny a la tarda els alumnes i els

es farà si hi ha el mínim de nens

CONFIRMACIÓ DE PLAÇA i

mestres acompanyaran als nens i nenes

necessaris.

MATRÍCULES

que faran el canvi de Comunitat.

Teniu de plaç fins el 14 de juny.

De l’1 al 14 de juny hi ha la confirmació

Les famílies que vulguin veure el ritual ho

PROVES DIAGNÒSTIQUES

de la plaça per als alumnes de l’escola i

podran fer des del caminet de fora de

El passat mes d’octubre els alumnes de

del 10 al 14 de juny hi hauran les

l’escola, el de dalt, i a ¾ de 4 podran

cinquè van fer les proves diagnòstiques

matriculacions per als alumnes nous.

entrar a la pista a fer l’Hora dels Adéus.

de les competències bàsiques que el

Recordeu que heu de fer l’ingrés de la

ENTREGA D’INFORMES

Departament d’ensenyament prepara per

quota que és de 170€ i que es podrà fer

Es faran els dies 26 i 27 de juny amb

a tot l’alumnat de Catalunya.

en una o dues vegades.

prèvia cita amb el vostre mestre.

Com a escola no pensem que donin

Aquest any es podrà fer una aportació

COSES DE L’ÍTACA

informació fidedigna sobre la

L'AGENDA

solidària per a que el proper curs tots els
alumnes puguin participar a les sortides i
així minimitzar les desigualtats.

-----------TALLER D'EDUCACIÓ EMOCIONAL

SORTIDES
El dijous 20 de juny tots les Comunitats
surten a fer una excursió de tot el dia.

Hem fet un petit tastet del què és
l’educació emocional. A través de
diferents activitats i propostes aprenem

9ª JUNTA DE L’AMPA

entre tots i totes com millorar el nostre

Dia: Dijous 6 de juny

benestar i el de la gent que ens envolta.

Hora:A ¼ de 5

L’interès sobre el tema fa que hi hagi

Lloc: Sala de l’Ampa.

gent que tingui ganes d’ampliar-ne els

ACAMPADA

coneixements. Tothom n’ha sortit molt

El dia 14 de juny farem la tradicional

content de l’experiència.

acampada a l’escola per acomiadant-nos

PREMI

d’aquest curs. A partir de les 8 podeu

El dissabte 25 de maig vam anar a

començar a plantar les tendes.

recollir el premi Federico Mayor

Properament us en donarem més

Zaragoza, de súbdits a ciutadans i de

informació. Hi haurà una parada per a

súbdites a ciutadanes.

vendre les samarretes de l’escola.

Desde l’escola es va presentar el treball

competència d’una persona però tot i així
vam considerar oportú passar-les.
Pels nostres alumnes va ser la primera
vegada que passaven un exàmen
individual i només sobre paper.
L’actitud de treball va ser excel·lent i els
resultats molt satisfactoris.

“ÉS FENT QUE SOM!” sobre bones
experiències i accions transformadores.
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