L'AGENDA

-------

ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR

LOTERIA DE NADAL

Durant aquest mes de novembre hi hauran

Aquest any jugarem a la grossa de Cap

les eleccions on s’hauran de canviar la meitat

d’Any. Podeu comprar butlletes de 2’5€

DILLUNS DE L’AMPA

dels representants de cada sector, els més

cadascuna posant-vos en contacte amb

Els membres de la Comissió Dinamitzadora

antics.

qualsevol dels membres de la Comissió de

us explicaran quines tasques podeu fer per a

Els pares haurem d’escollir un representant

Finançament, o a la sala de l’Ampa des del

col·laborar amb nosaltres. Tots els que hi

d’entre els que presentin la candidatura, si hi

dia 20 de novembre fins al 4 de desembre.

esteu interessats podeu passar-hi un

esteu interessats teniu temps fins el

moment, que segur que trobeu alguna

divendres 14 de novembre per a fer-ho.

MILLORES VIÀRIES A L’ESCOLA

cosa que podeu fer.

Les eleccions es celebraran el dilluns

Us volem fer saber que estem treballant amb

Hi seran el dia 3 al pati de Petits

24 de novembre.

L’Ajuntament per a millorar els accessos
a l’escola.

i el 17 a Mitjans.
COLÒNIES ALUMNES DE 4art

També us volem recordar que aparcant bé

SORTIDES

Els dies 17, 18 i 19 de novembre al Camp

millorem la visibilitat dels vehicles que

Comunitat de Grans

d’aprenentatge dels Romans a Tarragona.

circulen a la vora de l’escola.

Dimarts 4 de novembre– Caminada a

Si no en trobeu a la vora recordeu que hi ha

“El Cogulló de Can Torres” a Castellfollit

TROBADA PELS PARES DE PETITS

una zona d’aparcament a pocs minuts a peu,

del Boix.Tot el dia.

El dimecres 26 de novembre a 1/4 de 5 de la

passant pel caminet de darrera l’escola, al

Comunitat de Mitjans

tarda al gimnàs de l’escola:

carrer Sant Cristòfol.

Dimarts dia 4 o dimecres dia 5 de novembre -

Com aprenen els nens i les nenes, el

Excursió al Parc del Castell de Montesquiu.

desenvolupament sensorial.

Tot el dia.

Hi haurà monitoratge per als infants, penseu

Comunitat de Petits

a avisar a la Isa, teniu temps fins el dia

Dimarts 11 de novembre – Excursió a la

abans.
CELEBRACIÓ D’ANIVERSARIS
Els alumnes de les comunitats de Petis i

FESTA DE LA TARDOR

Mitjans celebraran els aniversaris el

A la Comunitat de Petits del 10 al 14 de

divendres 28 de novembre.

El divendres 14 hi haurà una actuació per als
alumnes de la Comunitat de Mitjans
“Tragant”.

El dijous 6 de novembre a les 8 del vespre al
Cine Club Manresa es passarà aquest
documental que és molt interessant per a
pares, mestres i educadors.
Hi haurà una presentació a càrrec de la

novembre.

ACTUACIONS EXTERNES

-----------FIVE DAYS TO DANCE

Mare de Déu de la font a Solsona. Tot el dia.
Sortida i arribada al davant del Dia.

L’escola recomana:

COSES DE L’ÍTACA

Maria Ribera i col·loqui posterior.
L’entrada és gratuïta.

-----------REPARACIÓ DEL TREN DE PETITS

Els nens i nenes van acordar a l’assemblea
que es quedaria un dissabte al matí per
reparar el tren i altres coses del pati.
A les aules hi ha una graella amb dos
propostes, mireu quin dia us convé més.
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