L'AGENDA

COSES DE L’ÍTACA

-------

XERRADA CRISTÓBAL GUTIERREZ

ELECIONS A L’AMPA

Plana de l’Om, hi ha una xerrada del

L’actual junta s’acaba i s’han de renovar

fundador del CAI (Cuidado del Alma

tots els càrrecs: President/a,

Infantil). És una xerrada altament

banc d’aliments per a famílies de

vicepresident/a, tresorer/a i secretari/a.

recomanable que organitza el col·lectiu

l’escola.

Podeu presentar les vostres

”Una altra educació és possible”

El dia 11 d’octubre a les 7 de la tarda a la

candidatures fins el divendres 5

-----------BANC D’ALIMENTS

La Comissió de Solidaritat ha creat un

Podeu portar aliments amb caducitat
mitja o llarga a la sala de l’Ampa de

d’octubre. El dia 8 d’octubre publicarem

SORTIDES

la llista dels candidats i el dia 15 votarem

Comunitat de Petits

la nova junta de l’Ampa en assemblea.

29 d’octubre - Matinal d’observació de la

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

tardor.
CONVERSES EN FAMÍLIA

Comunitat de Mitjans

Dia: 5 d’octubre.

31 d’octubre

Hora: De 8 a 11 del vespre.

Comunitat de Grans

Lloc: A l’escola.

31 d’octubre
COLÒNIES

REUNIONS DE COMUNITATS

Alumnes de Quart

Comunitat de Grans

17, 18 i 19 d’octubre a Olot

Dia: Dijous 4 d’octubre

FIRA ECOVIURE
Els dies 5, 6 i 7 d’octubre l’Ampa de
l’escola participarà a la fira Ecoviure.
CARBASSES, TRICICLES I BOTES
D’AIGUA
Els nens de la Comunitat de Petits
necessiten carbasses de totes les mides i

Hora: a 2/4 de 5.

MATINAL PER FER PATI

Comunitat de Mitjans

El dissabte 20 d’octubre necessitem mà

Dia: Dijous 11 d’octubre

d’obra per a fer feina al Pati de la

Hora: 2/4 de 5.

Comunitat de Petits. Si voleu venir

Comunitat de Petits

poseu-vos en contacte amb la Rocío, de

Dia: Dijous 18 d’octubre

la Comissió de Pati rocioclimb@yahoo.es

Hora: A 2/4 de 5.

colors, tricicles, motos i patinets i botes
d’aigua.
Si en teniu porteu-ho a l’escola!
EXTRAESCOLARS
Les activitats que finalment es faran
aquest curs són Hip-hop , Judo i cuina.

Els mestres ens explicaran els detalls

SETMANA DE LA TARDOR

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

Comunitat de Petits

sortir els delegats de classe.

29, 30 i 31 d’octubre

A cuina també s’hi poden apuntar els
nens de P-5.

MENJADOR
REBUT DE L’AMPA

DIES FESTIUS

Us recordem que el proper 15 d’octubre

12 d’octubre ( Festa nacional d’Espanya)

us passarem el rebut de l’Ampa a tots els

1 de novembre (Tots Sants)

socis.

2 de novembre (festa de lliure disposició

Consulteu els menús a la web!
Si teniu algun dubte del menjador podeu
trucar de 9 del matí a 4 de la tarda al
telèfon 662 15 81 63

de l’escola)

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

