Butlletí informatiu bimensual
Setembre – Octubre 2020

Us donem la benvinguda a tots i a totes, i en especial, a l’alumnat i al professorat que ha
arribat per primer cop a l’escola La Renaixença.
Tot i ser un curs especial, donada la situació sanitària actual, els i les mestres de l’escola estem
molt contents/es de tornar-nos a retrobar. Esperem poder gaudir del curs amb la màxima
“normalitat”.
Aquest curs el nom de les classes està relacionat amb l’any internacional de les fruites i les

NOMS DE LES CLASSES

verdures. És per això que hem triat per a les nostres classes els següents noms:
P3 – CIGRONS

3rA – RAÏM

P3/P4 -MADUIXES

3rB- MAGRANES

P4 – LLIMONES

4tA – AMETLLES

P5A – POMES

4tB - AVELLANES

P5B –PERES

5èA – PAPAIA

1rA – PEBROTS

5èB - KIWI

1rB – PASTANAGUES

6èA - COCO

2nA – REMOLATXA

6èB - MANGO

2nB –TOMÀQUETS

6èC - PINYA

Us recordem que el nom de les altres classes són:

AULA D’INFORMÀTICA – ARROBA ( @ )

AULA D’ACOLLIDA – CIRERETES D’ARBOÇ

AULA D’EDUCACIÓ ESPECIAL – L’ARC DE SANT MARTÍ

GIMNÀS - EL COGULLÓ

 Adaptació alumnes de P3 a l’escola: els més petits de l’escola han superat amb èxit el
procés d’adaptació a l’escola.
 Extraescolars: Donada la situació actual aquest any l’escola ha decidit no oferir activitats
extraescolars.
 El 27 d’Octubre els alumnes de 5èA i 5èB van anar al Centre de l’Aigua de Can Font a fer les
activitats “Investiguem què hi ha a l’aigua” i “L’aigua i el sòl”.
 La Castanyada a l’escola: El 30 d’octubre hem celebrat La Castanyada a la nostra escola,
tot menjant castanyes, cantant cançons i fent unes manualitats molt divertides!

BONA CASTANYADA A TOTHOM !!!

 Santa Cecília (patrona dels músics)
 Nadal.

 El Projecte SI (Salut Integral) continua vigent a l’escola. Amb aquest projecte, a part de
tenir en compte els esmorzars saludables, hi ha un treball educatiu a l’aula que consisteix
en fomentar els hàbits de vida saludable juntament amb la consciència emocional.

 Un any més, el butlletí informatiu continuarà tenint la secció de EL PETIT ENIGMA. Com ja
sabeu, hi haurà un termini de 15 dies per a poder-hi participar (fins el 13/11/20).
Seguidament es farà un sorteig i es publicarà a la web de l'escola, el guanyador, el qual
s'emportarà un petit OBSEQUI.
US ANIMEM A PARTICIPAR-HI TOTS/ES!!!!

A veure si endevines què és...

JO VISC DALT DE L’ARBRE,
VA PASSANT EL TEMPS,
DESPRÉS CAIC A TERRA
I SI EM XAFES, EM SENTS.

Esperem que us trobeu molt a gust a l’escola i que gaudiu d’aquest nou i
diferent curs!

