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1. CALENDARI FINAL TRIMESTRE

6 i 7 de Desembre : No hi ha escola.
14 de Desembre: Pessebre vivent dels i les alumnes de 1r i tómbola dels
alumnes de 6è a partir de les 16:45h

20 de Desembre:

Assaig general del concert a les 9:30h (el concert pels

alumnes)

21 de Desembre: Últim dia de classe del trimestre on realitzarem el
Concert de Nadal a partir de les 9:30h.
Recordeu que aquell dia es fa horari intensiu, de 9 a 13h. Els alumnes que
es queden a menjador surten a les 15:30h.

2. PESSEBRE VIVENT I TÓMBOLA
El proper divendres 14 de desembre els alumnes de 1r ens faran el ja
tradicional pessebre vivent, on totes i tots hi esteu convidats.
S’iniciarà cap a les 16:45h i es faran dues representacions. Depenent de la
meteorologia es realitzarà al pati o dins del Gimnàs.
Recordeu el funcionament establert del pessebre vivent alhora de
recollir-lo: els pares i mares de 1r s’encarreguen del muntatge i els pares i
mares de P5 són els encarregats de guardar el muntatge, doncs així de
cara el curs vinent ja sabem què hi ha i on s’ha desat.
Aquella mateixa tarda els alumnes de 6è muntaran la tradicional
tómbola on ens conviden a tothom a participar-hi.
A més hi haurà xocolatada gràcies a l’AMPA. Esperem que en podeu
gaudir.
3. CONCERT DE NADAL
El divendres 21 de desembre celebrarem el tradicional concert de Nadal
al gimnàs de l’escola a partir de les 9:30h.
L’entrada de les famílies es farà per la porta corredissa del pati i aquesta
s’obrirà a les 9:25h.
Per tal que us podeu organitzar us facilitem l’ordre d’actuació:

P5-P4-P3
1r i 2n
3r i 4t
5è i 6è
Recordeu que cada cicle està al gimnàs entre 15 i 20 minuts
aproximadament.

4. JORNADES DE BRICOLATGE
Ja estem al final del primer trimestre i ens toca començar a planificar
cosetes del segon.
Una de les activitats més rellevants i on sempre us demanem la vostra
participació són les Jornades de bricolatge que aquest curs estan previstes
pel dissabte

16 de febrer de 2019 a partir de les 10h.

Recordeu que en aquestes Jornades també celebrem la calçotada, amb
els calçots collits a l’escola i amb botifarrada oferta per l’AMPA.
A la reunió de delegades i delegats ja vam passar informació i si algú té
propostes per realitzar aquell dia o algú té habilitats per treballar algun
aspecte, ja podeu informar als vostres delegats i delegades de curs.
Esperem que us podeu reservar aquell dia. Recordeu que una escola
participativa és una escola on tot funciona millor.
5. CONSELL ESCOLAR
La setmana del 26 al 30 de novembre, es van celebrar les eleccions al
Consell Escolar als diversos sectors que el formen ( sector pares i mares,
sector mestres i sector PAS) i aquests han estat els resultats:
Sector pares i mares: Elena Liaño, Débora Báez i Alberto Magallón
Sector PAS: Carmen Rodríguez
Sector mestres: Mare Obiols i Núria Fernández
Per tant el consell escolar queda definit de la següent manera:
President: Oriol Àvila
Secretària: Ester Orantes
Membre equip directiu: Isabel Díaz
Pares i mares: Olga Cano, Miguel Pulido, Elena Liaño, Débora Báez i
Alberto Magallón
PAS: Carmen Rodríguez
Mestres: Ivette Puig, Angèlica Ontiveros, Paula Marin, Mare Obiols i
Núria Fernández
Ajuntament: Josep Ibañez
AMPA: Alicia Castellví Rodríguez ,Nuria Rodríguez Plaza, Iván Campos
Calero, Yolanda Rosado García (entre ells 4 s’aniran repartint aquesta
funció)

6. ARTICLE DE DESEMBRE
S’acosten les dates de les festes de Nadal i en aquesta època venen
moments màgics pels infants (Tió, Pare Noel, Reis...) i per estar en família.
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