L'AGENDA

------

DIÀLEGS APRECIATIUS

PRE-INSCRIPCIONS

El dissabte 15 de març de 10 a 1 ens

De l’11 al 21 de març en horari d’oficina i a la

trobarem per a continuar la dinàmica

web www.gencat.cat/preinscripcio

participativa per a dissenyar l’Ampa de la
nostra escola.

CARNESTOLTES

En la jornada del setembre vam realitzar

“Moments de cine” és el lema del

dues de les primeres fases del procés:

Carnestoltes d’aquest any.

el DESCOBRIMENT i el SOMNI.

Ens trobarem el diumenge 9 de març

Ara us proposem participar en el DISSENY i

a 2/4 d’11 davant de correus per preparar-

durant el tercer trimestre farem l’última fase:

nos per la rua.

el DESTÍ.

Els adults ens disfressarem de capses de

Veniu i participeu-hi, us hi esperem!

crispetes i els nens, com sempre, poden anar

Hi haurà servei de monitoratge durant les tres

disfressats com vulguin.

hores que dura la jornada. Confirmeu la
vostra assistència i si necessiteu deixar-hi als

PAGAMENT EXTRAESCOLARS

nens a ampa@escolaitaca.cat

Recordeu que teniu fins el dilluns 10 de març

3er DIA ESPECIAL
El dia 29 de març al matí hi haurà una
matinal de treball, on totes les famílies i
mestres podrem venir a fer o arreglar algunes
coses de l’escola. Podeu venir a pintar,
plantar, folrar llibres, muntar mobles...
Un matí especial per a sentir-nos part d’una
comunitat, conèixer-nos els uns als altres i
passar-nos-ho bé junts.
Aquest any si voleu, dinarem junts, esteu
atents a totes les informacions perquè estem
preparant una calçotada!

COSES DE L’ÍTACA

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

per a pagar la 3ª quota de les activitats,

COLÒNIES

50€ per activitat i nen.

Entre el dia 1 i el 4 d’abril els nens i nenes de

Els alumnes de sisè van participar al pregó

cinquè aniran de colònies a l’Escala.

de la festa Major d’enguany. Podeu veure-ho

PREGÓ DE LA FESTA MAJOR

a la pàgina web de l’Ajuntament.

JUNTA DE L’AMPA
Dimecres 19 de març a ¼ de 5.

CONVERSES EN FAMÍLIA

TOTS els socis hi sou convidats, hem canviat

Dia: Divendres 4 d’abril.

CONTACTE AMB L’ESCOLA O L’AMPA

el dia per veure si hi pot venir més gent.

Hora: De 8 a 11 del vespre.

Recordeu que podeu fer qualsevol pregunta,

Recordeu que hi ha monitoratge gratuït.

Lloc: A la sala de mestres.

suggeriment o comentari. Hem creat una

Obertes a totes les famílies.

adreça electrònica per a fer-ho més àgil
info@escolaitaca.cat però podeu fer servir

SORTIDES
-12 de març a la tarda: Visita a la perruqueria

VISITES A L’ESCOLA

Sabrina, grup Núria.

Continuen les visites de mestres d’altres

- 19 de març al matí: Visita al Casal d’avis de

escoles a l’Ítaca.

REUNIONS I XERRADES

la Font, grup Carlos.

El mes de febrer han vingut mestres de

Conscients que a vegades és difícil avisar el

- 26 de març al matí: Visita al Casal d’avis de

l’escola La Riera, de Sant Pere de Ribes, i

mateix dia que necessitem monitoratge, a

la Font, grup Eli.

durant aquest mes de març vindran mestres

partir d’ara, a part de fer-ho directament a

de les escoles La Llacuna de Barcelona,

l’Isa, ho podrem fer trucant o enviant un

EXCURSIONS AMB FAMÍLIA

Puigventós, d’Olesa de Montserrat, i

watsup al telèfon del menjador 662158163, el

El diumenge 30 de març es farà la propera

Rellinars, de Rellinars.

mateix dia al matí de 9 a 2/4 de 10.

també la bústia de l'Ampa.

sortida en família.

A partir d’ara les xerrades organitzades per

Per anar-hi poseu-vos en contacte amb la

l’Ampa tindran monitoratge gratuït i les altres

Montse Corral m17corral@yahoo.com

seran amb co-pagament d’1€.

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

