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1. SETMANA DE CARNESTOLTES
La setmana del 25 de febrer a l’1 de març a l’escola encetarem la setmana de
Carnestoltes, on realitzarem tallers i altres activitats per a confeccionar la
disfressa que lluirem el divendres a la tarda, on cada curs anirà disfressat del
nom de la seva classe.
Us informem que Sa Majestat Carnestoltes, rei de la gresca i la disbauxa, ens
ordena les següents consignes a seguir:
DILLUNS 25: Si el món vols capgirar, pijama, sabatilles, roba... al revés
t’hauràs de posar.
DIMARTS 26: Si a l’estiu vols tornar, roba de platja hauràs de portar.
DIMECRES 27: Un ofici hauràs d’escollir i a l’escola l’hauràs de lluir.
DIJOUS 28: Les emoticones s’han escapat i al teu cos s’han enganxat.
DIVENDRES 1 A LA TARDA: A la festa aniràs i amb la disfressa del nom de la
classe ballaràs.

2. PORTES OBERTES I PREINSCRIPCIÓ
Aquest curs les jornades de portes obertes a l’escola les tornarem a realitzar en
dos dies, que seran:
Dimecres 13 de març a les 9:30h ( per tal de poder veure l’escola en
funcionament)
Dissabte 16 de març a les 10:30h
Com cada any per aquestes dates surten publicades les dates de la
preinscripció escolar pel curs 2019-2020. Aquestes són: de divendres 29 de
març a dimarts 9 d’abril de 2019.
En les properes setmanes us farem arribar el full de confirmació de places pel
proper curs.

3. VALORACIÓ JORNADA DE BRICOLATGE
El passat dissabte 16 de febrer , vam celebrar les Jornades de Bricolatge a
l’escola.
La valoració que n’hem fet des de l’escola és molt positiva, doncs es van assolir
els objectius plantejats:
-

Es va penjar la pissarra de P3
Es van emblanquinar les columnes de tota la planta baixa de l’escola
Es van decorar dues columnes de la classe de P3
Es van envernissar les taules de pícnic del pati
Es va posar oli a les bigues que delimiten els horts
Es va envernissar i pintar la teulada de la casa de fusta del pati d’infantil
Es va tirar cable d’internet a dues aules
Es van fixar i arranjar armaris de la sala de material
Es va elaborar material didàctic
Es van fer flors per la rua de Carnestoltes
Es van repintar els jocs de pati

I tot això es va poder fer gràcies a les famílies, els mestres, la conserge,
personal de la neteja i voluntaris que vam participar en les jornades, que
com ja és tradicional van acabar amb la calçotada i la botifarrada on
l’ambient va ser molt agradable.
Moltes gràcies famílies i us animem a seguir participant en el futur.

4. TALLERS DE CONFECCIÓ MATERIAL DIDÀCTIC
A les jornades de bricolatge va haver un taller de confecció de material didàctic
molt productiu, però que pel volum de feina no tot es va poder acabar.
Moltes mares i pares que vau participar, ens vau comentar que podíeu seguir
venint a realitzar aquestes tasques. Per tant, us proposem que els dijous i
divendres de 15h a 16:20h , podeu venir a l’escola i elaborar aquests
materials a la biblioteca. Només heu d’anar a consergeria i la Carmen us
donarà unes caixes on estarà tot explicat i on trobareu allò que s’ha de fer.
Animem a totes aquelles persones que vulguin participar, a poder venir i donar
un cop de mà.

5. LINKS D’INTERÈS MATEMÀTIC
PRESENTACIÓ MATERIAL BASE 10
https://gaming.youtube.com/watch?v=TdSehgMxXp0
SUMA
https://gaming.youtube.com/watch?v=v2RlMWg4IOI
https://gaming.youtube.com/watch?v=Oas4y_EyYqk
https://gaming.youtube.com/watch?v=snCc2hpIQHc
RESTA
https://gaming.youtube.com/watch?v=a3tQ4JyyzR0
https://gaming.youtube.com/watch?v=2b5SlAL_2Hc
https://gaming.youtube.com/watch?v=410oXwcxlPo

MULTIPLICACIÓ
https://gaming.youtube.com/watch?v=t--bwFiAJoE
https://gaming.youtube.com/watch?v=bHou6GJJqFw
https://gaming.youtube.com/watch?v=XWbsXxP50Gw
DIVISIÓ
https://gaming.youtube.com/watch?v=HUMTExG2TkY
https://gaming.youtube.com/watch?v=1zE2ctt8bAo

https://gaming.youtube.com/watch?v=xFZTYiP8Ltc

