L'AGENDA

-------

AUDICIÓ A L’ESCOLA

CONVERSES EN FAMÍLIA

de fagot a càrrec de la Sílvia Palau pels

Dia: Divendres 1 de març.

alumnes de la Comunitat de Mitjans.

El dia 15 de març hi haurà una audició

Hora: De 8 a 11 del vespre.
Lloc: A l’escola.

EL BARRI ES MOU

matí fins a la 1 del migdia hi haurà la

L'IES Guillem Gatà fa un acte festiu-

jornada de portes obertes per a totes les

reivindicatiu el dia 8 de març, dia de la

famílies que vulguin coneixer la nostra

dona treballadora, al voltant de la

escola.

persona de Rosa Sensat i l'educació.
En quedarà constància amb un monòlit
que es construirà amb "totxos" pintats

Comunitat de Grans 21 de març.

pels alumnes grans de diferents escoles i

Comunitat de Mitjans 22 de març.

del mateix institut. De la nostra escola hi

seves reflexions a l'entorn de la
pregunta:
"Què és per vosaltres l'educació".

SORTIDES
Comunitat de Mitjans
El dijous 21 de març a l’MNAC.
Comunitat de Petits
El divendres 22 de març sortida de tot el
dia a visitar la casa de colònies

XERRADA CARLES PARELLADA
El divendres 8 de març a les 7 de la
tarda “l’Aliança amb l’escola”.

VISITES A ALTRES ESCOLES

Els dies 21 i 2 de febrer, aprofitant el

conèixer dues escoles amb projectes
educatius singulars i interessants: les
escoles Trabenco i Palomeras de Madrid.
Uns altres mestres van aprofitar el dijous
21 per visitar l’escola Riera de Ribes i
conèixer de prop una escola amb anys
d’experiència amb el treball per

LLIURAMENT D’INFORMES

Després alguns alumnes llegiran les

-----------Pont, sis mestres de l’escola vam anar a

PORTES OBERTES
El dissabte 16 de març desde les 11 del

participen els nens i nenes de 5è.

COSES DE L’ÍTACA

La Figuera, de Castellnou de Bages.

projectes.
SORTIDA DE FAMÍLIES
Estem preparant la sortida de famílies i
per a que us pogueu reservar les dates
us avancem que us guardeu el cap de
setmana del 17, 18 i 19 de maig i que
anirem al camping La Tatgera de
Talamanca.
És una actvitat oberta a totes les famílies
de l’escola!

VACANCES DE PÀSQUA
Del 23 de març a l’1 d’abril.

ENDREÇA DE LA LLISTA
Fa molts dies que es va crear la llista des

JUNTA DE L’AMPA
Dia: Dilluns 11 de març
Hora:A ¼ de 5
Lloc: Sala de l’Ampa.
PREINSCIPCIONS A L’ESCOLA
De l’11 al 22 de març hi hauran les
preinscripcions per als nous alumnes.

L’ESCOLA RECOMANA

d'on rebeu les informacions de l'AMPA i

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

volem fer-ne endreça. Per això us

PEL·LÍCULA “ENTRE MAESTROS”

no rebeu un missatge tot i ser-ne socis

Dia 2 de març a les 6 de la tarda, basada

és perquè us n'hem esborrat per error, i

en el llibre Ventitres maestros de

hauríeu de posar-vos en contacte amb

corazón, del Carlos González.

l'Andreu Font andreufont@gmail.com

demanem que si el dimecres 6 de març

per aclarir-ho.

Ampa Ítaca

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

