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FULL INFORMATIU ALS PARES I MARES NÚM. 11      20 d’abril de 2017 

 

1. SANT JORDI 2017 
 

La Comissió de Festes informa que demà, divendres 21 d’abril, celebrarem el dia de 

Sant Jordi. Al llarg d’aquests dies previs, els diferents cicles, en funció de la seva edat, 

estan fet diferents activitats relacionades amb aquesta festivitat. 
  

A la tarda es muntarà el Mercat Solidari amb llibres, roses, punts de llibre,... que 

visitaran totes les classes. Les portes de l’escola s’obriran a les 16h. A partir d’aquesta 

hora podreu recollir els vostres fills/es (els de CM i CS, els trobareu al pati) per visitar 

les parades:  

Els de CI estaran a les classes i a partir de les 16.15h els podeu pujar a recollir (si ho 

feu, el vostre fill/a ja es quedarà amb vosaltres per anar a veure les parades). A les 

16.30h baixarem amb la resta de nens. 

Els d’EI faran la sortida habitual.  
  

Els nens i nenes a partir de 1r poden portar diners per fer les seves compres. Els 

beneficis de la venda de llibres seran destinats a la Guardiola Solidària de l’escola per 

ajudar a famílies del centre amb necessitats econòmiques. 
  

Els preus dels llibres i roses seran d’1 €, i els punts de llibre 0,50 €. 
  

Els pares/mares de 6è posaran a la venda pastissos artesans al preu d’1 € i d’altres (sucs, 

crispetes, cafè, etc.). Els diners recollits es destinaran al finançament del viatge Fi de 

Curs dels alumnes de 6è. Si voleu gaudir d'aquests pastissos, no cal que porteu berenar. 
 

L’AMPA posarà una paradeta amb algunes manualitats relacionades amb Sant Jordi, 

que han fet algunes mares de l’escola i els beneficis els donaran per a la Guardiola 

Solidària. 

 

L’Esplai “La Llar del Vent”  ens oferirà a les 16.30h diverses activitats perquè els nens 

es diverteixin: 

 Per als més petits es farà un conta contes, 

 Per als de CI un taller per fer vitralls i  

 Per als més grans una gimcana. 

 

 

 

 

Us hi esperem! 

   
 
 
 



 

 

 
2. L’AMPA INFORMA 

 

2.1. ESPAI FAMILIAR DIVENDRES 
 

Com ja sabeu els divendres, a petició de l’AMPA, no es tanquen les portes del pati 

de l’escola per afavorir les relacions familiars.  

Cap alumne/a es pot quedar si no és acompanyat per un adult. A partir de les 16.30h 

els alumnes queden sota la custòdia i supervisió de la família o aquell adult en que 

delegui la seva recollida del centre. 

L’edifici escolar roman tancat, i si necessiteu utilitzar els lavabos són oberts els del 

gimnàs.  

Us recordem que no es poden entrar animals de companyia, ni circular pel pati amb 

patinet, bicicleta,... 
 

2.2. PROPERA XERRADA 
 

Serà aquest proper dilluns 24 d'abril a les 16.45h a l'aula d'idiomes,  

“Pas de primària a secundària” a càrrec de Toni Argent. 
 

2.3. ROBA ESPORTIVA DE L’ESCOLA USADA 
 

L’AMPA us recorda que si la roba esportiva de l’escola (xandall, samarreta, 

sabatilles per al gimnàs) els ha quedat petita als vostres fills/es, està en bon estat, i 

no en fareu més ús, la podeu portar a l’oficina de l’AMPA per poder-la oferir a altres 

famílies. 

 

 

Atentament, 

 

 

Equip directiu i AMPA 
 

 


