
 
                                                               
 
 
 
Benvolgudes famílies: Us informem de les activitats  i iniciatives del nostre centre. Aquesta informaci ó també 
la trobareu a la web de l’escola. 
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INFORMACIONS DE L’ESCOLA  
Us desitgem una bona entrada d’any 2018!!!! 

POSTAL DEL NADAL 2017: Enguany ha estat feta per la  
MELANIA SALADO DE 4t B 
 

TOKAPP SCHOOL: Us recordem que us heu de baixar l’aplicació al vostre mòbil. Aquest mes de 
gener hem començat a enviar-ho per l’aplicació i també per als grups WhatsAPP,  però està previst 
que al febrer ja ho enviem tot per al TokApp School. 

NOVA NORMATIVA MATERIAL ESCOLAR-COLÒNIES: El passat 4 de desembre es va aprovar en 
Consell Escolar la nova normativa de ser obligatori el pagament de la quota  de material escolar per 
poder assistir a les colònies. Per tant,  les famílies que vulgueu que els vostres fills/es assisteixin a les 
colònies organitzades durant aquest curs 2017-18, caldrà que hagin liquidat aquesta despesa. Per 
més informació us adreceu a la direcció de l’escola. 

VORA  VORA  VORA  VORA  MENSUAL  MENSUAL  MENSUAL  MENSUAL  GENER 2018GENER 2018GENER 2018GENER 2018    



 
                                                               
BERENARS SOLIDARIS: Us informem que 
cada divendres es vendran berenar solidaris 
per recaptar diners per al viatge de 6è .Dilluns 
15 de gener a les 16:30h hi ha convocada una 
ASSEMBLEA de  FAMÍLIES DE 6è per 
programar les activitats del 2n trimestre. 

XERRADA MOSSOS: Tots els dimarts 
d’aquest mes de gener el Departament 
Pedagògic dels Mossos d’Esquadra  faran una 
xerrada a les diferents classes de CS sobre  
Internet segura. 

REUNIÓ FAMÍLIES DELEGATS/DES : Es 
convoca reunió per al DIMECRES 17 de gener 
a les 15h per parlar de CARNAVAL. 

REVISÓ BUCODENTAL: El Departament de 
Salut, a través dels serveis d’odontologia de la 
xarxa de centres d’atenció primària, duu a 
terme cada any la revisió odontològica dels 
escolars  de 1r i 6è  d’acord amb els programes 
de promoció i prevenció de la salut.  
L’odontòleg revisarà els nens i les nenes i es 
lliurarà un informe a les famílies de l’estat de 
salut bucodental. Els dies programats són 
dimecres 17 de gener 6è i el divendres 19 de 
gener 1r. Cal portar l’autorització signada que 
us lliurarem aquesta setmana. 
 
MINIOLIMPIADES: Els alumnes de 4t aniran el 
dijous 18 de gener  a les pistes d’Atletisme de 
Vilanova a realitzar diferents esports compartits 
amb altres escoles de la comarca. 

 

EDUCACIÓ VIAL: Dilluns 22 de gener , Els 
ALUMNES DE 3r i 5è  rebran per part dels 
policies locals, una xerrada sobre les activitats 
pràctiques que van realitzar el mes passat al 
Charlie Rivel. Els policies locals realitzaran una 
activitat pràctica a l’escola amb els alumnes de 
1r. 

TALLER DE L’HORT: Els alumnes de 4t 
realitzaran una taller per part de la 
Mancomunitat 

DIA DE LA PAU: L’escola ho celebrarà amb un 
acte conjunt el dilluns 30 de gener. Tots els 
nens de l’escola anirem a les pistes a cantar  i 
a llegir un manifest elaborat entre tots .  
 
INFORMACIÓ CARNAVAL: Properament 
rebreu tota la informació del Carnaval de la 
nostra escola. 

ESCOLA VERDA: L’Ajuntament de Cubelles 
organitza el 28 GENER una visita guiada 
GRATUÏTA a l'Espai Natural Desembocadura 
Foix. AUS MIGRATÒRIES I HIVERNANTS.                                                                               
La visita consisteix en una  passejada per 
l'entorn de la desembocadura i part dels 
marges del Riu Foix. La passejada tindrà varies 
parades on es faran explicacions sobre l'espai, 
l'ecologia i les actuacions de recuperació que 
es duen a terme. 
Punt de trobada: Oficina Turisme Platja, Hora: 
11.00h  Durada: 2 hores aprox. Activitat 
adreçada a adults i infants majors de vuit anys.  
Recomanem portar calçat adequat, aigua i 
prismàtics. Cal realitzar inscripció prèvia 
a www.cubelles.cat . 
 

 
 
 
 
TIÓ DE L’AMPA DE L’ESCOLA: AGRAÏM la 
col·laboració i assistència  de totes  les famílies 
perquè el TIÓ de l’AMPA va ser un èxit. 
 
REIS DE L’AMPA :  Han estat molt generosos, 
han col·laborat amb els regals de reis de les 
classes, en la compra de 4 ordinadors i 2 
tablets, un equip de música i un futbolín. 
 
 

CAFÈ-TERTÚLIA: Properament us informarem 
de la xerrada que s’organitzarà des de l’AMPA 
de l’escola. Està prevista dilluns 29 de gener. 
 
RUA DE CARNAVAL DEL POBLE: Aquest 
any l’AMPA està organitzant un grup de la 
nostra escola per sortir a la rua del poble i a  
les comparses de diumenge 11 de febrer. En 
breu rebreu tota la informació.

 
Gràcies per la vostra confiança: La Junta de l’AMPA i l’Equip de mestres de l’Escola.                                 
 

Cubelles, 8 de gener del 2018 

ACTIVITATS I COL·LABORACIÓ DELS PARES I MARES:  


