L'AGENDA

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

TERTÚLIES EN FAMÍLIA
Dia: Divendres 18 de novembre
Hora: A les 8 del vespre
Lloc: A l’escola
Es tracta de compartir un temps per
acompanyar-nos en la criança i educació
dels nostres infants. La raó és que potser
en parlem poc i l'objectiu és dedicar-hi
atenció al mateix temps que hi
reflexionem i ens escoltem.
Hi han dos grups de trobada, el primer es
va trobar el passat 28 d’octubre i és per a
les famílies noves. Aquest segon ja ve
del curs passat.
ELS GRANS VAN DE COLÒNIES
Dia: El 23, 24 i 25 de novembre
LLoc: Al camp d’aprenentatge Pau
Casals, al Vendrell.
LES FAMÍLIES VAN A L’ESCOLA
Dia: Dimarts 29 de novembre
Hora: A les 5 de la tarda
L’escola convida a tots els pares i mares
dels alumnes de segon i tercer a fer
d’alumnes i experimentar com aprenen
els vostres fills i filles.
LITERATROC
Dia: Del 14 al 18 de novembre
Hora: De 2/4 de 5 a 2/4 de 6
Lloc: A la placeta de la Comunitat de
Mitjans.

COSES DE L’ÍTACA

-------------L’ESCOLA DEMANA LLIBRES DE
TEXT
Téns llibres de l’escola de quan eres
petit? Doncs l’escola els necessita!
Porta’ls a la Conxita o a la Fina i elles en
faran la tria.

AJUDA PER A FER MATERIALS
L’escola necessita ajuda per a preparar
materials de treball per a la Comunitat de
Mitjans i Grans. Plastificar, retallar,
enganxar... Tots els que tingueu una

estoneta lliure i la volgueu dedicar a
l’escola passeu per la Comunitat de
Mitjans i la Fina Monell us explicarà què
cal fer.

MENJADOR ESCOLAR
Recordeu a posar la creu cada matí dels
nens que es quedin a dinar. És molt
important per a saber quins nens es
queden i poder mantenir el preu del

MANTINGUEM ELS PATIS NETS
Quan acaba l’escola tenim l’oportunitat
de quedar-nos a jugar al pati, fins a les 5
a la Comunitat de Petits i fins a les 7 a la
Comunitat de Grans, i és la nostra
responsabilitat deixar les joguines i les
escombraries al seu lloc.

menú.. Qualsevol dubte o comentari el

OBJECTIU RECICLAR
Lligat amb el manteniment dels patis,
l'AMPA ha proposat al consell escolar
afegir com a objectiu de tota la comunitat
el reciclatge de les escombreries que
generem.
A nivell d'escola hi ha una compostera
per reciclar la fracció orgànica al costat
de l'hort.
Per part de l'AMPA es parlarà amb el
regidor perquè ens faciliti les papereres
adients i es posaran cartells explicatius.
INICI DE LES EXTRAESCOLARS
Les extraescolars de l’Ampa han
començat a l’escola. Si ho desitgeu
encara hi ha algunes places buides a
Judo i a Patinatge.
Per a la Cuina s’ha iniciat una llista
d’espera per a fer-ne un segon grup.
FIRA DE NADAL
Aquest any l'Ampa participa a la Fira de
Nadal el dia 10 de desembre a la plaça
Major, fira que organitza l'Imaginat.
Tindrem una paradeta on vendrem coses
fetes pels alumnes de la comunitat de
mitjans i grans que vulguin participar a la
Fira.
Ens reunirem un dia per decidir què
farem per vendre a la fira, estigueu al cas
de les cartelleres.
Totes les propostes seran benvingudes i
decidirem què farem i a què destinarem
els beneficis entre tots els participants.
86216 LOTERIA DE NADAL
Aquest any el nostre número de la
Loteria de nadal és el 86216.
La vendran aquest mes els delegats de
cada classe.

podeu trasmetre a la Comissió de
Menjador que s'ha creat amb algunes
mares de l'Ampa.
DELEGATS DE CLASSE
Aviat penjarem a les cartelleres i a les
classes dels vostres fills uns cartells amb
els vostres delegats de classe. Recordeu
que ells són el pont entre vosaltres, els
mestres, l’escola i l’Ampa.
ÈXIT DE LA XERRADA DEL CARLES
PARELLADA
El dia 7 d’octubre va venir a l’escola el
Carles Parellada, mestre i terapeuta
sistèmic.
Va venir molta gent i va ser un èxit total.
Moltes gràcies a tots!

INFORMACIONS
IMPORTANTS

-------------ESCOLA ÍTACA

tel. 93 874 85 49
Mail: a8064741@xtec.cat

REPRESENTANTS DE L’AMPA
COMISSIÓ PEDAGÒGICA
Representant: Mònica Cuesta
Telèfon: 616 431 134
Correu e: cuestamonika@gmail.com
COMISSIÓ ADMINISTRATIVA
Representant: Gemma Garcia
Telèfon: 655 724 897
Correu e: haraying@hotmail.com
COMISSIÓ FINANCERA
Representant: Ester Coromina
Telèfon: 646 490 802
Correu e: estercoro@gmail.com
COMISSIÓ PATI
Representants:
Dani Tubau 607 073 225
David Álvarez 649 954 248
COMISSIÓ FESTES

Representant: Joel Lliró
Telèfon: 639 889 839
Correu e: mitjanit@mitjanit.com
COMISSIÓ COMUNICACIÓ
Representant: Oriol Martí
Telèfon: 629 445 042
Correu e: o.martí@iskra.cat

CÀRRECS ELECTES DE l’AMPA
Presidenta: Anna Garravé
Telèfon: 649 096 982
Correu e: agarrave@gmail.com
Vicepresidenta: Núria Vilaseca
Telèfon: 93 874 04 34
Correu e: nuria.v.u@orange.es

COMISSIÓ EXTRAESCOLARS
Representant: Mònica Bernadich
Telèfon: 699 931 962
Correu e: elkafe@gimbe.com

Secretària: Mónica Cuesta
Telèfon: 649 096 982
Correu e: cuestamonika@gmail.com

COMISSIÓ MENJADOR
Representant: Ester Fernández
Telèfon: 669397932

Tresorera: Sònia Masana
Telèfon: 639 734 340
Correu e: smasana@ajmanresa.cat

Et recordem que les juntes de l’Ampa
són el primer dimecres de cada mes. La
propera és el dia 14 de desembre a les 5
de la tarda.
VOLS FER-TE SOCI DE L’AMPA?
Fes-te soci de l’AMPA: una manera
d’ajudar l’escola plena d’avantatges per a
tu i els teus! Informa-te’n a smasana@
ajmanresa.cat (Sònia Massana)

Correu e: esferaz@hotmail.com

JUNTES DE L’AMPA

--------------------------------------------------CARTA DE L’EQUIP DE MESTRES
Des de l’equip de mestres volem expressar l’agraïment a totes les famílies que cada dia ens ajudeu a fer possible les activitats que us
encomanem :
Per ajudar-nos a pelar la fruita, cada matí.
Per acompanyar-nos a les sortides.
Per col·laborar en qualsevol de les tasques que us encomanem.
Pels magnífics tallers de tardor que heu preparat pels nens i nens de la Comunitat de Petits.
Per mostrar-no i compartir els vostres sabers.
Per fer possible que surti aquest full informatiu cada mes.
I encara que soni tòpic, que gràcies a vosaltres som l’escola que som.
Tenim un repte encara prou important i que hem de millorar i és que aquesta participació s’encomani a altres famílies, que fem sentir que
tots podem aportar-hi alguna cosa, que tots podem aprendre junts a partir de les diferències i de les vivències.
QUE TINGUEM UN BON CURS!

--------------------------------------------------Per millorar el nostre coneixement hem d’aprendre menys i contemplar més.
René Descartes (1596-1650) Filòsof i matemàtic francès.

