L'AGENDA

-------

REUNIONS DE COMUNITATS

SORTIDES

Dia: Dimarts 7 d’octubre

Comunitat de Petits

Hora: A 2/4 de 5.

3 d’octubre – Sortida a la platja.

Comunitat de Mitjans

Comunitat de Mitjans

Dia: Dimecres 8 d’octubre

4 i 5 de novembre – Sortida al bosc.

Hora: 2/4 de 5.

Comunitat de Grans

Comunitat de Grans

30 d’octubre – Caminada a “El Cogulló

Dia: Dijous 9 d’octubre

de Can Torres” a Castellfollit

Hora: a 2/4 de 5.

del Boix.

Els mestres ens explicaran els detalls

DILLUNS DE L’AMPA
Els propers 6 i 20 d’octubre els membres
de la Comissió dinamitzadora de l’Ampa
seran al vestíbul de l’escola per informar
de la nova manera de treballar i explicar
les tasques que es poden fer per a
col·laborar amb l’Ampa. Tothom qui hi
estigui interessat pot passar a donar-hi
un cop d’ull, serà a partir de les 4 de la
tarda i es farà un parell de dilluns cada
mes.
CELEBRACIÓ D’ANIVERSARIS
Els nens de les comunitats de Petis i
Mitjans celebraran els aniversaris una
tarda de divendres cada mes.
24 d’octubre - Comunitat de Mitjans
30 d’octubre - Comunitat de Petits

Comunitat de Petits

d’aquest curs i de la reunió n’hauran de
sortir els delegats de classe.
S’ofereix monitoratge durant la reunió,
aquest cop al preu d’1€, si us interessa
us heu de posar en contacte amb l’Isa de
9 a 2/4 de 10 al vestíbul, amb la Mercè al
telèfon 662158163 o enviant un missatge
a mercepamipipa@gmail.com

COSES DE L’ÍTACA

-----------ACTUACIONS I OFICIS

Necessitem músics Conta-contes,
ballarins, pallassos, poetes, dibuixants,
cantants... per a fer les actuacions dels
divendres a la tarda.
També volem mostrar les feines que fan
els adults de la nostra comunitat, desde
ensenyar quin és l’ofici fins les eines que
es fan servir.
Així que aquest curs a més a més
d’artistes també hi tenen cabuda els
artesans/es, científics, tècnics,
esportistes, empresaris, comerciants,
sastres, modistes, informàtics, sanitaris,
historiadors...
Els que us animeu poseu-vos en
contacte amb nosaltres i si cal, us

INSCRIPCIONS OBERTES

acompanyarem en la preparació.

Hi han quatre Activitats Complementàries
que tenen places lliures i us hi podeu
inscriure fins el dia 10 d’octubre:
Multijocs, Dansa, Bicicleta i Escacs.
Si hi esteu interessats podeu anar a

L’escola recomana:

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

veure-les amb el vostre fill el dia que es
fa l’activitat. Envieu un missatge a:
maribelgomez1994@hotmail.com

ESCRITS SOBRE EDUCACIÓ
Cada mes dues mestres, Elisa Muixí i
Fina Monell, fan un escrit a la revista

TOTS SANTS I CASTANYADA
La Comunitat de Mitjans celebraran Tots
Sants la setmana del 27 al 30 d’octubre i
faran la Castanyada el dijous.

FESTA DE LLIURE DISPOSICIÓ DE

“El Pou digital”, us convidem llegir-vos

L’ESCOLA

els articles.

31 d’octubre

http://www.elpou.cat/opinio/
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