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FULL INFORMATIU ALS PARES I MARES NÚM. 2           26 d’octubre de 2016 
 

1. CASTANYADA 2016 
 

El proper divendres 28 d'octubre, celebrarem la FESTA DE LA CASTANYADA.  
 

Al llarg de la tarda els alumnes d’infantil i primària baixaran al pati per celebrar la castanyada. 

Els de primària podran comprar les castanyes que hauran torrat els pares de 6è. Els alumnes 

gaudiran de l’animació a càrrec de Jaume Barri. 
 

Les portes s’obriran a l’hora habitual i podreu continuar la festa amb els vostres fills. Com ja 

és tradició a la nostra escola, els pares dels alumnes de 6è posaran a la venda castanyes, 

pastissos, crispetes,... per tal de finançar el seu viatge de fi de curs. L’espectacle d’animació 

continuarà fins les 17.15 h.  
 

EL PREU DE CADA PAPERINA DE CASTANYES i PASTISSOS SERÀ D’1€. 
 

L’horari de sortida dels nens és a les 16.30 h com cada dia. A les 16.20h, a les grades, es podran 

recollir els alumnes de cicle inicial.  
 

Nota:  Els alumnes d’educació infantil no han de portar diners. Es recolliran a l’hora habitual. 
 

Us hi esperem! 
 

2. VISITA EXPOSICIÓ 
 

Esteu convidats a visitar les diferents exposicions de fruits de la tardor als passadissos de cada planta 

dimecres 26, dijous 27 i divendres 28 de 16.30 a 16.45 h.  

 Planta baixa: Fruits de la Tardor (Ed. Infantil) 

 Primera planta: Cicle Inicial: Castanyes i moniatos disfressats 

 Segona planta: Cicle Mitjà: composició amb fulles i magranes disfressades 

Cicle Superior: carbasses de Halloween  (aquesta exposició de carbasses no es 

podrà visitar el divendres) 
 

3. CALENDARI ESCOLAR 
 

Recordeu que el dilluns 31 d’octubre és festiu a l’escola. 
 

4. SERVEI DE MENJADOR 
 

 L’ horari d’atenció telefònica de la coordinadora Rocio Villareal son els dilluns i els 

dijous d’11.30 a 12h. Podeu trucar al telèfon general de l’escola 93 716 51 46, extensió 3, 

o al telèfon mòbil del servei 638234408. 

Si considereu que és urgent, podeu deixar un missatge als llocs habituals per tal que la 

Rocío es posi en contacte amb vosaltres de seguida que li sigui possible: 

o Deixant una comunicació escrita a la bústia del menjador, sota el porxo de 

l’entrada, fins les 9 h. Utilitzeu l’imprès a l’efecte. 

o Deixant un missatge al contestador del servei de 7.50 a 8.45 h (telèfon general 

de l’escola 93 716 51 46, extensió 3).  

o Enviant un missatge a paucasalsmenjador@gmail.com fins les 8.45 h. 

 

 

mailto:paucasalsmenjador@gmail.com


5. INFORMACIONS AMPA 
 

 S’ha anul·lat l’activitat “jocs gegants” del 31 d’octubre per manca d’inscripcions.  

 El coordinador d’extraescolars Sergi Luque us pot atendre personalment o per telèfon 

al 610150024 els dimarts i els dijous de 17 a 18h. 

 El dimarts 8 de novembre a les 16’45h, hi haurà una xerrada per a les famílies amb el 

títol “Recolzar sense pressionar” per Marta Ocaña , aquesta xerrada està dins del 

programa Ciutat i Escola. 

 

 

 

Atentament,                   

 Equip directiu i AMPA 


