L'AGENDA

------SORTIDES

Comunitat de Petits
El dia 4 d’octubre els nens i nenes faran
la sortida a la platja.
El dimecres dia 2 hi haurà una reunió
pels pares i mares acompanyants.
Comunitat de Mitjans i Grans
El 31 d’octubre faran una sortida de tot el
dia a la natura.
Han de portar l’esmorzar i el dinar.
REUNIONS DE COMUNITATS
Comunitat de Grans

DIES FESTIUS

TARGETA DEL MENJADOR

1 de Novembre, Tots Sants.

A partir del dia 1 d’octubre tots els

4 de novembre, festiu de lliure disposició.

alumnes ja podran fer servir la targeta del
menjador per quedar-se a dinar.

JORNADA DE TREBALL DE L’AMPA

Recordeu que la manera d’apuntar-s’hi

Estem buscant la manera de treballar

és deixar al matí la targeta a la monitora

diferent a l’Ampa de la nostra escola per

del menjador i a la tarda recollir-la.

això farem una segona jornada de treball
el dia 9 de novembre.

CONVERSES EN FAMÍLIA

Novament hi sou tots convidats, així que

Aquest any desde l’escola es tornen a

si teniu ganes de venir-hi poseu-vos en

oferir les converses per a les noves

contacte amb la Rakel Fernández

famílies, si hi esteu interessats poseu-

rakel41970@hotmail.com

vos en contacte amb la Fina Monell.

COSES DE L’ÍTACA

L’escola recomana

Comunitat de Mitjans

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

Dia: Dimecres dia 9.

Des d’un grup de pares i mares de

Dins del cicle “Pessics de saviesa” Ètica i

Hora: De 2/4 de 5 a 6 de la tarda.

l’escola ha sortit l’idea de fer excursions

valors a l’educació, aquest mes ens

Comunitat de Petits

tots plegats, pares, mares i infants.

ofereixen tres xerrades:

Dia: Dijous dia 10.

Es tracta de fer una excursió un

Hora: De 2/4 de 5 a 6 de la tarda.

diumenge al mes a algun lloc interessant

Els mestres ens explicaran els detalls

de les comarques del nostre entorn.

d’aquest curs i de la reunió n’hauran de

La primera serà aquest diumenge 6

sortir els delegats de classe.

d’octubre i serà una caminada d’unes

Dia: Dimarts dia 8.
Hora: De 2/4 de 5 a 6 de la tarda.

EXCURSIONS AMB FAMÍLIA

-Dijous 3 d’octubre:
Les constants de l’educació en temps
incerts. Pilar Benejam
-Dijous 10 d’octubre:
Educació i valor de les humanitats.
Jordi Llovet

dues hores (nivell fàcil) a les Tines de la

-Dimarts 15 d’octubre:

CELEBREM LA CASTANYADA

vall del Flequer a Rocafort.

Respon el sistema educatiu actual a les

Els dies 28, 29, 30 i 31 els alumnes de la

A qui li vingui de gust es pot quedar a

competències del segle XXI? Projectes

Comunitat de Mitjans celebraran la

dinar per l’entorn, en tot cas, tant si hi

versus curriculum i metodologia versus

Castanyada.

voleu anar com per organitzar-vos

tecnologia. Joan Linares

poseu-vos en contacte amb la Montse

Les xerrades seran al Centre Cultural el

ANIVERSARIS

Corral m17corral@yahoo.com

El dia 25 d’octubre es celebraran els

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

aniversaris dels nens i nenes de les

organitzar les sortides poseu-vos també

Comunitats de Petits i Mitjans nascuts

en contacte amb ella.

Casino de Manresa a 2/4 de 8.

durant aquest mes.
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