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1. CALENDARI SORTIDES I ACTIVITATS PEDAGÒGIQUES
31 d’octubre de 2018 – Celebrarem la Castanyada a l’escola
7 de novembre de 2018- P4 i P5 Sortida tot el dia a Can Jordi (Rubí) a fer
un taller de Pa.
9 de novembre de 2018- 5è i 6è Aniran a Can Santoi caminant a fer
l’activitat dels Bolets.
13 de novembre de 2018- 3r i 4t Aniran al Museu del Disseny
27 de novembre de 2018- 6è participarà durant el matí a les jornades
esportives de Futbol Sala al Pavelló Municipal.
29 de novembre de 2018- 5è participarà durant el matí a les jornades
esportives de Futbol Sala al Pavelló Municipal.

2. ELECCIONS CONSELL ESCOLAR
Cada dos anys es celebren les eleccions als Consells Escolars de Centre.
Aquest any, el procés s’iniciarà el proper 5 de novembre i volem fer-vos
partícips de la importància d’aquest òrgan de participació on tots els
sectors de la comunitat educativa estan representats. El sector famílies
representa un terç de la composició global del Consell Escolar i la formen
pares i mares de l’escola.
El Consell Escolar és l’òrgan de participació de la comunitat educativa en
el govern del centre i sobretot és un espai més per compartir el projecte
de centre on famílies i docents podem treball plegats per engrandir en
nostre projecte tot fent xarxa.
El procés electoral s'efectua per renovar la meitat dels membres de
cadascun dels sectors que formen els consells escolars. Aquest any el sector
famílies hem de renovar a 3 membres del Consell escolar.
Tenim la voluntat, igual que els darrers anys, de poder fer les votacions
amb propostes de diferents candidats, és per això que us animem a
participar en aquest procés de presentació de candidatures.
Per això a totes aquelles persones que tingueu ganes de participar us
animem a que ens feu arribar la vostra candidatura a través del correu
electrònic de l’escola, on us demanem:
● Un fotografia vostra amb el vostre fill/a per tal que totes les famílies us
puguin identificar.
● Una breu presentació vostra.
● Una breu exposició dels motius per els quals teniu ganes de formar part
del Consell Escolar.

CALENDARI:
Inici del procés 5 de novembre de 2018
Constitució de les meses electorals abans del 14 de novembre.
Presentació CANDIDATURES de mares i pares al Consell Escolar fins el
14 de novembre que serà l’últim dia per fer-les arribar a l’escola.
Votacions per part de totes les famílies del centre entre els dies 26 i 30 de
novembre.
Constitució del nou Consell Escolar i presa de possessió dels nous membres
abans del 21 de desembre.
Us volem animar a participar i a presentar la vostra candidatura, entre
totes i tots l’escola és més forta.
Moltes gràcies!

3. CASTANYADA
El proper 31 d’octubre, com ja és tradició, a l’escola celebrarem la
Castanyada.
Per a preparar-la, els dies 29 i 30 d’octubre, elaborarem els panellets a
classe i els courem al forn de l’escola (ingredients subministrats per
l’AMPA de l’escola).
El dimecres 31, serà un dia diferent, ja que hi ha previstes les següents
activitats:
- Esmorzarem tots junts al pati , i tastarem els panellets que haurem
fet a l’escola.
- A les 15h els alumnes de 6è ens prepararan una Gimcana plena de
jocs, reptes i sorpreses.
A més tot això ho farem amb una escola engalanada amb totes les
manualitats que les famílies heu anat portant.
Serà un dia especial.

4 NOVES PISSARRES
Us informem que a l’escola han arribat unes pissarres noves per les tres
aules d’infantil i un equip de projecció (canó i altaveus) a la classe de P4 i
tot gràcies a l’AMPA, és a dir, als pares i mares de l’escola.
Aquestes pissarres són un pas important per a la modernització dels
equipaments de l’escola, doncs són pissarres imantades i que alhora ens
serveixen com a pantalla de projecció.
Us vam fer arribar un correu on demanàvem ajuda a les famílies per a
penjar les pissarres, doncs bé encara sou a temps de poder participar, si
esteu interessats ens ho feu saber al correu de l’escola, us annexem un
vídeo explicatiu de com s’instal·len.
https://m.youtube.com/watch?v=YPe6n5j9UMA

Estem molt contents i sobretot molt agraïts a l’AMPA pel suport rebut i
per la bona feina feta.

5. ENLLAÇOS D’INTERÈS
En aquest punt i fruit d’una demanda de les reunions de famílies us
tornem a annexar l’enllaç on podeu trobar el currículum per tal que
tingueu la informació d’allò que l’escola treballa:

Educació Infantil:
http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/departament/publica
cions/colleccions/curriculum/curriculum-infantil-2n-cicle.pdf

Educació primària:
http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/departament/publica
cions/colleccions/curriculum/curriculum-educacio-primaria.pdf

