L'AGENDA

------DIES FESTIUS

1 de novembre (Tots Sants)
2 de novembre (Festa de lliure disposició
de l’escola)
BERENAR A L’ESCOLA
El dia 9 de novembre faran un berenar
de presentació de la Comissió solidaria al

COSES DE L’ÍTACA

-----------COLÒNIES DELS NENS DE 4art
Els nens i nenes de quarts de la
Comunitat de Grans van anar a Olot, a la
Garrotxa, a conèixer els volcans, la
vegetació i la vida en aquesta comarca.
Van ser uns dies per a conèixer-nos
millor i ens ho vam passar molt bé!

SAMARRETES DE L’ESCOLA
Si encara no la teniu i us agradaria
tenir-ne una, la podeu demanar a la
Comissió de finançament
haraying@hotmail.com
Petites: 6€

Grans: 9€

LOTERIA DE NADAL
Aquest any tenim el número 86.448.
Podeu comprar participacions de 3€ o
talonaris de 10 participacions a 30€ que

pati de l'escola a 2/4 de 5 de la tarda.

es pagaran en el moment de l’entrega

Hi haurà xocolata i coca per tothom.

del talonari.
Si voleu tenir-ne un o ajudar a vendre la

SORTIDA AL CONSERVATORI

loteria poseu-vos en contacte amb la

El dia 14 de novembre els nens de la

Gemma Garcia haraying@hotmail.com

Comunitat de Mitjans aniran a veure un

o a la Noe Guarido joaninoe@yahoo.com

espectacle de poesia i música titulat
“De bracet” de la companyia Samfaina de

BANC D’ALIMENTS

colors.

Podeu portar aliments amb caducitat
A ÍTACA ENS CUIDEM PER PODER

XERRADA SOBRE EL JOC INFANTIL

CUIDAR

A càrrec de la Carmen i la Claudia de

Hem començat a trobar-nos al matí a la

“Jugar i jugar”, serà el divendres 16 de

pista de l’escola per a començar el dia

novembre a les 7 de la tarda.

amb una estona de consciència corporal,

mitja o llarga a la sala de l’Ampa de
l’escola els dilluns, dimarts i divendres de
les 9 a 2/4 de 10.
Preguem discreció davant dels nens/es.

de meditació i de benestar.

HORARI PROLONGAT

CONVERSES EN FAMÍLIA

Cada dia a 2/4 de 9 del matí, entreu per

La gestió de l’horari prolongat el portarà

Dia: Divendres 23 de novembre.

la porta de dalt, us hi esperem!

la Maribel Gómez de la Comissió

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

NOVA JUNTA A L’AMPA
El passat dilluns 15 d’octubre es va

REUNIÓ DE FAMÍLIES DE 2on

celebrar l’assemblea per a ratificar l’única

El dijous 29 de novembre a 2/4 de 5 de

candidatura que es va presentar a les

la tarda hi ha la reunió de les famílies

eleccions de l’Ampa de l’escola.

dels nens de segon curs, on els mestres

Aquesta està fomada per:

ensenyaran als pares els materials amb

Presidenta: Rocío Sánchez.

què treballen els nens i podran fer un

Vicepresidenta: Montse Corral

projecte. Serà al gimnàs de l’escola.

Tresorer: Andreu Font

d’extraescolars.
Per a qualsevol dubte que tingueu us
podeu posar en contacte amb ella a
maribelgomez1994@hotmail.com o bé
trucant al 649 50 46 97

VAGA GENERAL
El 14 de novembre hi ha convocada una
vaga general, caldrà que esteu atents a
les cartelleres.

Secretària: Raquel Fernández.

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

