L'AGENDA

-------

COLÒNIES COMUNITAT DE PETITS

7 CIÈNCIES

Els nens i nenes de la Comunitat de

Els alumnes de cinquè agraeixen a totes

ELS PETITS A LA PISCINA

Petits aniran a la casa de Colònies la

les famílies la bona acollida

Primer torn: Del 13 al 27 de maig.

Figuera, a Castellnou de Bages, els dies

que ha tingut el llibre “7ciències”, així

Alumnes: Remi, Olga, Noemi i

29, 30 i 31 de maig.

com la dedicació i constància

Jaume Comellas.

Sortida el dia 29 a 2/4 de 7 de la tarda.

que en tot moment han tingut les mares, i

Segon torn: Del 6 al 19 de juny.

Arribada el 31 de maig a les 4.

que ho han fet possible.

Alumnes: Roser, Montse, Eva i
Jaume Calderon.

DIES FESTIUS
20 maig – Segona Pàsqua.

CONVERSES EN FAMÍLIA
Dia: Divendres 24 de maig

TALLER D'EDUCACIÓ EMOCIONAL

Hora: De 8 a 11 del vespre.

L'any passat vam poder gaudir d'un taller

Lloc: A l’escola.

d'educació emocional dirigit per la
Sandra López, la mare de la Gala i el

SORTIDES AL TEATRE

Jordà.

Comunitat de Grans:

Aquest any ens el torna a oferir durant el

16 de maig, 5è “El concert”

mes de maig, els divendres 10, 17, 24 i

22 de maig, 4art “Balbir, el meu avi”

31 de maig, de 14:30 a 16:00, a l'escola.
El cost de les 4 sessions és de 5 €.

8ª JUNTA DE L’AMPA

Per més informació i inscripcions podeu

Dia: 16 de maig.

contactar amb la Sandra López :

Hora:A ¼ de 5

sandracuros@hotmail.

El cap de setmana del 17, 18 i 19 de
maig anirem al camping La Tatgera de
Talamanca.
És una actvitat oberta a totes les famílies
de l’escola!
ANIVERSARIS
El divendres 24 els nens i nenes de la
Comunitat de Petits celebraran els
aniversaris d’aquest mes, i el dia 31 ho
faran a la Comunitat de Mitjans.

Us passem els contactes de les
Comissions de l’Ampa per si teniu alguna
cosa a comentar amb ells.
Menjador : Carme Oliveras
carme@oliveras.biz
Extraescolars: Maribel Gómez
maribelgomez1994@hotmail.com
Comunicació: Cristina Palau
cristinapalaum@gmail.com
Pedagògica: Nadina Rubí
nadinanadiua@gmail.com
Pati: Rocío Sánchez
rocioclimb@yahoo.es
Solidària: Alba Bernadich

Lloc: Sala de l’Ampa.
SORTIDA DE FAMÍLIES

COMISSIONS

COSES DE L’ÍTACA

-----------CASAL D’ESTIU

L’Ampa de l’escola el torna a oferir des
del 25 de juny al 2 d’agost i també del 2
al 6 de setembre.

albaberna@gmail.com
Festes: Joel Lliró
rakel41970@hotmail.com

Finançament: Noelia Guarido
joaninoe@yahoo.com
Administrativa: Andreu Font
andreufont@gmail.com

Com l’any passat l’horari serà de 9 a 1 i
hi ha l’opció de quedar-se a dinar amb
carmanyola d’1 a 3. El casal es farà si hi
ha el mínim de nens necessaris.
Us avisarem per la reunió informativa
que farem ben aviat.

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

