LLIURAMENT D’INFORMES

JUNTA DE L’AMPA

El dia 10 d’abril s’entregaran els dels

Dilluns 28 d’abril a ¼ de 5.

alumnes de les comunitats de Mitjans i

TOTS els socis hi sou convidats.

Grans.

Recordeu que hi ha monitoratge gratuït.

conservatori, alumnes de 6è.

CONCERT DE PRIMAVERA

EXTRAESCOLARS

3 d’abril: Cosmocaixa, Comunitat de

Els alumnes de la Comunitat de Mitjans

Les famílies que feu Gospel penseu que

Mitjans. Tot el dia.

ens oferiran un concert de Primavera el

teniu fins el dia 11 d’abril per a pagar

4 d’abril: “Cobla 2.0” al Conservatori,

divendres 11 d’abril a les 3 de la tarda.

l’últim trimestre al compte de l’Ampa.

alumnes de quart.

Està obert a les famílies dels alumnes

25 d’abril: Museu de Paleontologia de

d’aquesta comunitat.

L'AGENDA

-----SORTIDES

1 d’abril: “Històries de jazz” al

Sabadell, Comunitat de Grans. Tot el dia.

ANIVERSARIS
El dia 25 d’abril es faran els aniversaris

També un dia d’abril: Visita a la Fub pel

DIES FESTIUS

projecte “La Universitat”, alumnes de 6è.

Vacances de Setmana Santa:
Del 14 al 21 d’abril.

COLÒNIES

1 de maig: Dia del treballador.

Els alumnes de cinquè marxaran de

2 de maig: Festiu de lliure disposició.

colònies fins el dia 4 d’abril a l’Alt
Empordà i us volen agrair la bona

SANT JORDI

acollida que tenen les seves propostes.

El dimarts 22 d’abril a les 4 de la tarda

També ens recorden que continuaran

celebrarem Sant Jordi. Tindrem llibres a

venent els productes de l’hort cada dia

la disposició de tots per a llegir i escoltar

de 9 a 9:20 i els divendres a les 4 de la

al pati de Mitjans de l’escola.

tarda.
El dimecres 23, vendrem roses desde les
CONVERSES EN FAMÍLIA

9 fins a les 3 en una parada al davant de

Dia: Divendres 4 d’abril.

l’escola.

Hora: De 8 a 11 del vespre.

Necessitem que ens porteu llibres! Els

Lloc: A la sala de mestres.

podeu deixar en una caixa al vestíbul de

Obertes a totes les famílies.

l’escola.

XERRADA

Els alumnes de 4art explicaran contes als

Aquest mes vindrà a la nostra escola

nens i nenes de la Comunitat de Petits.

dels nens que el celebren aquest mes.

COSES DE L’ÍTACA

-----------PATI

Us recordem que fora de l’horari escolar
les famílies en són les responsables del
seu bon ús. Els nens no es poden
quedar sense cap responsable i hem de
respectar als altres, als edificis i l’entorn.
CONTACTE AMB L’ESCOLA O
L’AMPA
Recordeu que podeu fer qualsevol
pregunta, suggeriment o comentari. Hem
creat una adreça electrònica per a fer-ho
més àgil info@escolaitaca.cat però
podeu fer servir també la bústia de
l'Ampa.

l’Eva Bach, pedagoga, mestra,
escriptora, terapeuta i mare, i ens oferirà

Els alumnes grans de la Comunitat de

la xerrada “Paraules que obren el cor”.

Mitjans representaran “La llegenda de

Serà el dijous dia 10 a 2/4 de 8 de la

Sant Jordi”

tarda i no hi haurà monitoratge.

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

