L'AGENDA

-----COLÒNIES

· Del 5 al 7 de maig marxaran de colònies els

FESTA ESPORTIVA

SOM ESCOLA

El diumenge 11 de maig es farà la festa

Convoca una concentració al davant de

organitzada per la Fampa i a la que us podeu

l’Ajuntament pel dijous 29 de maig.

apuntar enviant un missatge a

Es necessita gent per a l’organització així

info@escolaitaca.cat

que si hi esteu interessats parleu amb
l’Elena, el 7 de maig hi ha una trobada i el 8 a

nens i nenes de la C. de Petits a

EXTRAESCOLARS

La Figuera, a Castellnou de Bages.

El dimecres 14 de maig es farà una mostra

· El dia 8 de maig a les 4 de la tarda hi haurà

de les noves extraescolars del curs que ve

ANIVERSARIS

una reunió informativa per acabar de

que no s’hauran fet el dia de la Festa de la

El divendres 30 de maig es celebraran els

concretar els detalls de les colònies per a les

Primavera. Us enviarem els horaris.

aniversaris dels nens i nenes nascuts aquest

famílies de 6è, perquè els alumnes marxaran

La setmana del 26 de maig entregarem el full

mes.

del 26 de maig al 4 de juny a fer el Camí de

informatiu de totes les activitats pel curs

Sant Jaume.

vinent, juntament amb la butlleta d’inscripció,

PROVES ALUMNES DE 6è
Els dies 6 i 7 de maig faran les proves de

que s’haurà d’omplir i deixar a la bústia de
l’Ampa.

2/4 de 6 hi ha una roda de premsa.

PISCINA COMUNITAT DE PETITS
Com cada any els alumnes de la Comunitat
de Petits aniran a la piscina cada matí.
Primer torn: Del 19 al 30 de maig els grups

Tindreu de plaç fins el 13 de juny.

de l’Olga, l’Anna, la Montse Soler i la

VISITA A L’ESCOLA

Noemí/Elena.

El dia 14 de maig ens visitaran els mestres

Segon torn: Del 2 al 13 de juny els grups de

de l’escola Els Encants de Barcelona.

la Bianca/Eva, Montse Carreras, Roser i Mar.

· 9 de maig: Alumnes de 6è, sortida de tot el

DISSENYEM L’AMPA

ACAMPADA

dia al museu de les Trementinàires a Tuixent.

El dissabte 17 de maig farem l’última trobada

El cap de setmana del 30 de maig i 1 de juny

Sortida derivada d’un projecte.

dels Diàlegs Apreciatius, us hi esperem!

es farà una sortida al càmping de Saló.

RAMBLA LLIBERTAT

COSES DE L’ÍTACA

competències del Departament
d’Ensenyament.
SORTIDES I ESPECTACLES
· 9 de maig: C de Petits “Almazuela” dansa.

· 14 de maig C. de Mitjans “Les fades de la
Bella dorment” Teatre d’objectes.

És el títol de la cantata que faran els alumnes

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

CONVERSES EN FAMÍLIA

de 6è aquest any.

Dia: Divendres 9 de maig.

És un espectacle obert al públic i es farà el

Hora: De 8 a 11 del vespre.

dia 22 de maig a les 9 del vespre al Kursaal.

Lloc: A la sala de mestres.

Podeu treure’n les entrades al mateix teatre a

Reserveu-vos el divendres 13 de juny perquè

Obertes a totes les famílies.

un preu de 8€.

farem la tradicional Acampada a l’escola.

ACAMPADA

Properament us enviarem tota la informació.
FESTA DE LA PRIMAVERA

CASAL D’ESTIU

Guardeu-vos el dissabte dia 10 de maig!

El 23 de maig reunió informativa del Casal

A 2/4 d’11 del matí esmorzar.

d’estiu a ¼ de 5 al menjador de l’escola.

A les 2 dinar solidari.
Per a més informació mireu les cartelleres o
visiteu www.escolaitaca.cat
CONSELL D’INFANTS

Us recordem que fora de l’horari escolar les
famílies en són les responsables del seu bon

Durant el matí mostra d’extraescolars, noves
i velles, i gimcana de jocs al pati.

PATI

JUNTA DE L’AMPA

ús. Els nens no es poden quedar sense cap

Dilluns 26 de maig a ¼ de 5 a la sala de

responsable i hem de respectar als altres, als

l’Ampa.

edificis i l’entorn.

TOTS els socis hi sou convidats.
Recordeu que hi ha monitoratge gratuït i que

CONTACTE AMB L’ESCOLA O L’AMPA

heu d’avisar el divendres abans a la Isa.

Recordeu que podeu fer qualsevol pregunta,

Els alumnes de 5è participaran al plenari del

suggeriment o comentari. Hem creat una

Consell d’Infants de Manresa el dia 14 de

adreça electrònica per a fer-ho més àgil

maig.

info@escolaitaca.cat però podeu fer servir
també la bústia de l'Ampa.

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

