L'AGENDA

-------

SORTIDES AL CONSERVATORI

HI HA POLLS

Dia 14 de novembre – Música

Cal mirar el cap de tots els nens i nenes i

“El conte de l’eriçó Bru”

fer el tractament per a matar els polls i

- Alumnes de 5è i 6è:

amb la pinta per a treure els ous durant

Dia 19 de novembre – Circ

uns dies. Els tractaments preventius no

“Do not disturb”

- Comunitat de Mitjans:

són suficients, repasseu els caps
regularment.

CONVERSES EN FAMÍLIA
Dia: Divendres 15 de novembre

DIES FESTIUS

Hora: De 8 a 11 del vespre.

1 de Novembre, Tots Sants.

Lloc: A l’escola.

4 de novembre, festiu de lliure disposició.
EXCURSIONS AMB FAMÍLIA

COSES DE L’ÍTACA

-----------PATIS

Fora de l’horari escolar les famílies són
les responsables del seu bon ús. Els
nens no es poden quedar sols i hem de
respectar als altres, als edificis i l’entorn.
En el cas contrari, els patis quedaran
tancats a partir de les 4.
ACTUACIONS
Necessitem músics Conta-contes,
ballarins, pallassos, poetes, dibuixants,

SETMANA DE LA TARDOR

Diumenge dia 17 de novembre al Molí de

A la Comunitat de Petits els dies 5, 6, 7 i

Brotons i el Salt de la Tosca.

8 de novembre.

Per anar-hi poseu-vos en contacte amb

El dimecres dia 6 faran una excursió de

la Montse Corral m17corral@yahoo.com

LOTERIA DE NADAL

tot el dia. Han de portar esmorzar i dinar.

I si teniu idees d’on anar o voleu ajudar a

Aquest any el nostre número és el

organitzar les sortides poseu-vos també

74.968. Per comprar-los us podeu dirigir

en contacte amb ella.

a la Noelia Guarido, a la Gemma Garcia

DISSENYEM L’AMPA DE L’ESCOLA
Proposem una segona dinàmica

cantants... per a fer les actuacions dels
divendres a la tarda.

o a la sala de l’Ampa .

participativa utilitzant la metodologia dels

COLÒNIES

diàlegs apreciatius.

Alumnes de Quart

MENJADOR

Novament hi sou tots convidats, així que

Els dies 27, 28 i 29 de novembre aniran

Si teniu algun dubte del menjador podeu

si teniu ganes de venir-hi poseu-vos en

al Camp d’aprenentatge dels Romans a

trucar de 9 del matí a 4 de la tarda al

contacte amb la Rakel Fernández

Tarragona.

telèfon 662 15 81 63.

rakel41970@hotmail.com
COM APRENEN ELS NENS I NENES A
MATINAL DE BEISBOL

L’ESCOLA

El dia 13 de novembre els alumnes de 5è

Trobada amb les famílies dels alumnes

aniran al Congost a fer una matinal

de 2on i 3er el dia 28 de novembre per a

esportiva.

treballar amb els materials de l’escola.

L’escola recomana

-----------XERRADA JOSÉ MARÍA TORO

Mestre, formador i autor del llibre “Educar
JAZZ A L’ESCOLA

ANIVERSARIS

con co-razón” ens oferirà una xerrada el

El dia 14 de novembre vindran a fer una

El dia 29 de novembre es celebraran els

dia 14 a les 8 del vespre a l’Auditori del

audició per als alumnes de la Comunitat

aniversaris dels nens i nenes de les C.de

Conservatori municipal de música.

de Grans.

Petits i Mitjans del mes de novembre.

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

