L'AGENDA

-------

JUNTA DE L’AMPA
Dia: Dimecres 2 de maig.
Hora : A les 7 de la tarda.
Lloc: A la sala de l’Ampa.
Us recordem que hi pot venir tothom!

TORNA LITERATROC!
Dia: Cada dimecres d’abril a juny
Hora: De 2/4 de 5 a 2/4 de 6
Lloc: A la placeta de Mitjans.

ELS PETITS A LA PISCINA!
Aquest any es dividiran en dos grups:
El primer torn seran els nens de la classe
de la Roser, l’Elena, la Yolanda i la
Núria. Hi aniran del 28 de maig al 7 de
juny.
La resta de nens hi aniran del 8 al 20 de
juny.
Els nens que no hi vagin s’han de quedar
a casa, i els que hi vagin han de portar
banyador, gorra, xancletes i tovallola.
CONVERSES EN FAMÍLIA
Per a les famílies antigues
El divendres 11 de maig farem un sopar
de valoració del curs i comiat.
Per a famílies de primer any.
Dia: Divendres 1 de juny
Hora: A les 8 del vespre.

COLÒNIES

DANSA

Comunitat de Mitjans

Aquest mes l’Amèlia Alvera farà dues

Dies: 2,3 i 4 de maig.

actuacions a la nostra escola.

LLoc: Can Orriols a Castellar de N’Hug.

El dia 11 ballarà pels nens de la

Comunitat de petits

Comunitat de Mitjans i el dia 18 ho farà

Dies: 23, 24 i 25 de maig.

pels nens de la Comunitat de Petits.

LLoc: La Figuera, Castellnou de Bages
SOPAR SOLIDARI
A L’ESCOLA, ENS VISITEN

El dissabte 12 de maig a les 9 del vespre

El dia 11 alguns mestres de l’escola La

la Comissió de Solidaritat organitza un

Riera de Sant Pere de Ribes visiten la

sopar només per a adults per a

nostra escola.

col·laborar amb el projecte “Un lápiz, un

I el dia 11 també els nens i nenes de la

dibujo”.

Comunitat de Grans rebran la visita del

Hi haurà vàries actuacions musicals i una

Joseba Etxebarria que els hi explicarà el

exposició audiovisual del projecte.

projecte de “Un lápiz, un dibujo”

Podeu comprar els tiquets trucant al
635 58 70 30.

FESTA DE LA PRIMAVERA
El dissabte 5 de maig serà una bona

CONFERÈNCIA CARLES PARELLADA

ocasió per a conèixer-nos més i

El dia 28 de maig a les 8 del vespre, dins

compartir temps, espai, jocs i bon humor.

del PEC (Projecte educatiu de ciutat) del

A les 10 del matí començaran les

qual en forma part la nostra escola.

activitats: Jocs de cucanya, inflable

El Carles Parellada va ser proposat per

gegant Pop del Reciclatge, danses

l’escola Ítaca i vindrà a l’Auditori de la

tradicionals i gran dinar. Cadascú es

Caixa de Manresa a fer la conferència

portarà el seu i a més a més podeu

“L’afectivitat en l’educació”.

portar algun plat típic de casa vostra per
a fer un tastet variat en una “Taula

JUNTA DE L’AMPA DEL MES DE JUNY

Internacional”

Dia: Dimecres 6 de juny.

A les cinc de la tarda Fi de Festa!

Hora : A les 5 de la tarda.

Trobareu més informació a les cartelleres

Lloc: A la sala de l’Ampa.

i amb els vostres delegats, i, necessitem

Tothom hi és convidat!

col·laboradors!

Lloc: A la sala de mestres de l’escola.

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

COSES DE L’ÍTACA

------------NECESSITEM PARES!

EL PATI ES TANCA A LES 5

JORNADES DE MESTRES

Necessitem pares, mares, tiets o avis

Degut a la mala conservació del pati i a

El dia 12 es presenta la nostra escola a

que puguin preparar tallers de

les molèsties ocasionades als veïns a

les jornades de primària i secundària de

relaxació,massatges, música o dansa per

partir d’ara el pati dels Mitjans també es

l’Associació de mestres Rosa Sensat.

als nens de la Comunitat de Petits.

tanca a les 5 de la tarda.

Els dies 18 i 19 hi ha les jornades de

Aquests tallers estan dirigits als nens que

Després de les colònies restarà obert tot

Cultura matemàtica on hi assistiran

ho necessitin (2 o 3 nens per persona) i

esperant un canvi d’actituds per part dels

alguns mestres de l’escola.

es faran durant el mes de maig i juny.

adults que en són els responsables.

Podeu apuntar-vos al paper que hi ha

PAGAMENTS DEL CURS VINENT!

penjat a la porta de la biblioteca. Es

CASAL D’ESTIU

Tot i que el preu del material i de les

necessiten omplir les següents franges

Del 25 de juny al 27 de juliol i del 3 al 7

excursions pel curs que ve serà el

horàries: Dilluns, dimarts, dimecres i

de setembre. De 9 del matí a 1 del

mateix, 200 €, es canvia el fraccionament

dijous de 3 a 2/4 de 5.

migdia.

i les dates de pagament.

33€ per setmana i nen, els socis de

1a quota: 130€ al juny (previ a la

l’ampa, si no són socis hauran de pagar

confirmació de la matrícula).

TALLERS D’EDUCACIÓ EMOCIONAL
Des de la comissió pedagògica s’ofereix

la quota. (40€)

2a quota: 70€ durant la primera

gratuïtament aquest taller per a pares i

Aquest any hi ha l’opció de quedar-se a

quinzena de setembre.

mares.

dinar, d’1 a 3 del migdia, al preu de 25€

Dies: 7, 14 i 21 de maig

per setmana i nen, però això dependrà

Hora: De 3 a 5 de la tarda.

dels nens que hi hagin.

Si hi esteu interessats inscriviu-vos a

Es farà una reunió informativa el dia 18

mariabaes@gmail.com i indiqueu-hi el

de maig a les 5 de la tarda al menjador,

nom i els cognoms, el número de fills i

on us donarem la documentació per

l’edat que tenen.

signar, porteu la fotocòpia de la Targeta
Sanitària. Si no hi podeu anar però us
interessa el casal envieu un missatge a
mo.duran@hotmail.com

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

