L'AGENDA

------

PISCINA COMUNITAT DE PETITS

CASAL D’ESTIU

ACAMPADA A L’ESCOLA

Aquest mes de juny aniran a la piscina el

Aquest estiu es torna a oferir el casal a la

El dia 13 de juny farem la tradicional

segon torn d’alumnes de la Comunitat de

nostra escola. El casal es farà si hi ha el

acampada a l’escola per acomiadar-nos

Petits.

mínim de nens necessaris.

d’aquest curs.

Del 3 al 13 de juny els grups de la

Teniu temps per apuntar-vos-hi fins el 13

A partir de les 7 podeu començar a

Bianca/Eva, Montse Carreras, Roser i

de juny amb la Isa. Si teniu qualsevol

plantar les tendes, podeu portar-vos el

Mar.

dubte podeu escriure un missatge a la

sopar o comprar botifarres.

Mercè mercepamipipa@gmail.com

Podeu dormir amb tenda, caravanes o al

CANVI DE COMUNITAT ALUMNES

gimnàs.

DE 5 ANYS

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES

Penseu a apuntar-vos a les graelles per

Aquests dies els nens i nenes de petits

El dimecres 11 de juny es tornaran a fer

tal d’organitzar-ho!

que passen a mitjans hi estan fent

dues mostres al gimnàs de l’escola:

visites, per saber-ne coses. Els mateixos

A 1/4 de 5 Dansa contemporània.

JUNTA DE L’AMPA

mitjans els acompanyen i expliquen com

A les 5 Percussió amb nou monitor.

Dilluns 16 de juny a ¼ de 5 a la sala de

funciona la seva comunitat.

El divendres 13 de juny és l’últim dia que

l’Ampa.

El dilluns 9 i el dimecres 11 les famílies

teniu per a entregar el full de les

TOTS els socis hi sou convidats.

dels nens i nenes podreu visitar la

activitats que volen fer els vostres fills el

Recordeu que hi ha monitoratge gratuït i

Comunitat de Mitjans i fer les preguntes

curs que ve, el podeu deixar a la bústia

que heu d’avisar el divendres abans a

que calgui. Apunteu-vos a les graelles!

de l’Ampa.

la Isa.

CAMINO DE SANTIAGO

Us recordem les activitats que oferim per

Després de 10 dies, els caminants del

CONSELL ESCOLAR

al curs que ve que només es faran si hi

Camino de Santiago tornaran el

El dimarts 17 de juny es tornaran a reunir

ha el número de nens necessaris i que

els membres del Consell escolar.

dimecres 4 de juny a 2/4 de 9 a l'estació

tenen les places limitades fins que

de la Renfe.

s’omplin els grups:

Si voleu veure el recull del viatge podeu
visitar el seu bloc:
camisantjaumeitaca.blogspot.com
MATRÍCULES I CONFIRMACIÓ DE PLAÇA

Del 10 al 13 de juny hi hauran les
matriculacions per als alumnes nous, els
horaris seran dimarts i dijous de 9 a 2/4
d’1 i de 2/4 de 3 a les 4, i dimecres i
divendres de 9 a 2/4 d'1.
I els alumnes que han confirmat la plaça
han de portar el resguard del pagament
abans del 13 de juny, que recordeu que
es podrà fer en una o dues vegades.
PER UN PAÍS DE TOTS,
L’ESCOLA EN CATALÀ
Us recordem que pel dissabte 14 de juny
a les 6 de la tarda hi ha convocada una
mobilització per la defensa del català a
l’escola a Barcelona. www.somescola.cat

ANIVERSARIS
El dimarts 17 es celebraran els

• Dilluns:

aniversaris de la Comunitat de Petits i el

Multijocs (P5 i Mitjans)

divendres 13 els de la Comunitat de

Guitarra ( a partir de 2n, grup reduïts)

Mitjans.

Ioga per infants (P5 i Mitjans)
SORTIDES
• Dimarts:

El dijous 19 els alumnes de la Comunitat

Cuina ( P5 i Mitjans)

de Grans faran una excursió de tot el dia.

Dansa contemporània (P5-2n )

El dimecres 18 els alumnes de la

M BICI (3r-6è)

Comunitat de Mitjans faran una sortida
a Montserrat.

• Dimecres: Escacs (3r-6è)
CONCERT D’ESTIU
• Dijous: Cuina ( P5 i Mitjans)

Els alumnes de la Comunitat de Petits

Guitarra ( a partir de 2n, grup reduïts)

ens oferiran un concert de Primavera el

Judo (Mitjans i Grans)

dijous 19 de juny a les 3 de la tarda.
Està obert a les famílies dels alumnes

• Divendres: Capoeira (Mitjans i Grans)
Percussió (Mitjans i Grans)
Gospel: Taller familiar (famílies i nens a
partir de P5)

d’aquesta comunitat.

CANVI DE COMUNITAT I

CANVI DE NÚMERO DEL MENJADOR

DIÀLEGS APRECIATIUS

HORA DELS ADÉUS

Us recordem que s’ha canviat el número

Aquest any l’Ampa de l’escola ha iniciat

Divendres 20 de juny

de compte del menjador. Ara heu de fer

un procés de renovació en la seva forma

Matí

Els alumnes de la C. de Petits

els ingressos a:

de treball. S’han fet diferents jornades de

sortiran a prendre un gelat.

BANC DE SABADELL

treball, de les quals ja n’heu pogut veure

Els alumnes de la C. De Mitjans

Número de compte:

el resultat penjat a la sala de l’Ampa.

faran un esmorzar.

ES14 0081-0076-3200-0130-9937

Properament us enviarem el resum de la

Recordeu que també podeu fer l’ingrés a

tercera i última jornada i us convocarem

través del caixer automàtic.

per a explicar-vos quina serà la nova

Tarda Els alumnes i els mestres
acompanyaran als nens i nenes

forma de treball de l’Ampa de l’escola

que faran el canvi de Comunitat.
Les famílies que vulguin veure el ritual ho

INFORMACIONS

podran fer des del caminet de fora de

Us recordem que mireu la cartellera quan

l’escola, el de dalt, i a ¾ de 4 podran

vingueu a buscar els vostres fills/es

entrar a la pista a fer l’Hora dels Adéus.

perquè qualsevol informació que us
haguem de donar estarà penjada allà.

ENTREGA D’INFORMES

També trobareu informació a:

Ítaca.

L’escola recomana

----------XERRADA EDUCACIÓ LLIURE

Es faran els dies 26 i 27 de juny amb

-

Els butlletins de l’Ampa (Info ITK)

El dissabte 7 de juny a 2/4 de 7 de la

prèvia cita amb el vostre mestre.

-

La llista de correu

tarda a l’Ateneu La Sèquia es farà una

-

La web www.escolaitaca.cat

taula rodona on s’hi parlarà de:

-

El facebook de l’Ampa de l’escola

Alternatives i experiències a l’actual

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

model d’escola.
VOLUNTARIS
A partir d’ara la Nadina coordinarà les
feines que entre tots podem fer a
l’escola. Aquests dies calen mans per
enquadernar, fotocopiar, plastificar,
entre d’altres.
Els interessats podeu posar-vos en
contacte amb ella:
nadinanadiua@gmail.com
BANC D’ALIMENTS DE L’ESCOLA
Us recordem que podeu seguir portant
menjar pel Banc d’aliments.
Necessitem:
-

podeu fer servir també la bústia de
l'Ampa.

Conserves: Llegums, tomàquet,
oli, sucs, tonyina.

-

Aliments secs: Pasta, arròs.

-

Llet.

-

Esmorzars: Galetes, cereals,
cacau.

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

