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Estimades famílies, 

Al primer trimestre vam proposar que participéssiu amb els vostres fills/es a un 

concurs en que havíeu d’escriure alguna frase relativa a l’educació. 

Es van triar dues frases “guanyadores” a la comissió de la imatge, formada per 

tres mestres i un pare voluntari. Tal i com us vam explicar, cada frase es 

retolarà en una lona que penjarem durant el mes de febrer per guarnir la façana 

de la nostra escola a l’entrada principal i al balcó.  

Les  frases  escollides han estat: 

- “La meva escola, la meva gran família”. Aquesta frase la retolarem amb 

una imatge que l’acompanyi i 

- “Construint el nostre futur pam a pam”. Com a imatge simbòlica 

d’aquesta, els vostres fills/es estamparan un arbre amb les seves mans. 

Així doncs, us volem convidar a col·laborar en l’organització 

d’aquesta estampació que es realitzarà el dijous, 11 de febrer, durant 

el matí i la tarda i el divendres, 12 de febrer, al matí. 

Els dies 11 i 12, cada classe baixarà en grups per facilitar l’organització de la 

feina. Necessitaríem l’ajut de dos pares/mares per classe des de P3 fins a 

6è. Us relacionem l’horari en què baixarà cada nivell per a què valoreu si podeu 

assistir o no. 

Dijous. 11 de febrer 

De 9.00h a 9.45h 1r 

De 9.45h a 10.30h 2nA 

De 10.30h a 11.00h 2nB 

D’11.00h a 11.30h 
Tothom al 

pati 

D’11.30h a 11.45h 2nB 

D’11.45h a 12.30h 3r 

D’11.15 a 11.30h P3 

De 15.00h a 15.30h P3 

De 15.30h a 16.15h P4 

De 16.15h a 16.30h 4t 
 

Divendres, 12 de febrer 

De 9.00h a 9.30h 4t 

De 9.30h a 10.15h 5è 

De 10.15h a 11.00h 6è 

D’11.00h a 11.45h P5A 

D’11.45h a 12.30h P5B 

De 16.15h a 16.30h 4t 
 

Qui tingui disponibilitat i hi vulgui participar, ho haurà de comunicar al 

pare/mare delegat/da del seu grup-classe i aquest que ens comuniqui, mitjançant 

el mail de l’escola, quines famílies de cada classe hi participaran.  

L’equip directiu 


