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Núm. 2 

Octubre 2020 

JA ARRIBA LA CASTANYADA!                                                     

Ja tenim la tardor aquí i el divendres 30 d’octubre celebrarem la castanyada.  

Tot i la situació actual, no ens volem quedar sense aquesta festivitat!  

Aquest any no es podran realitzar els tradicionals tallers de tardor però hem posat tota la 

il·lusió per poder celebrar aquesta festa. Cada classe prepararà un ball o semblant, en 

farem un vídeo i el penjarem a la web de l'escola perquè el pugueu veure. A més a més, a 

la tarda, sortirem tots al pati i, asseguts en rotllana per grups estables, menjarem 

castanyes. 

Tots els alumnes i les alumnes que ho vulguin, podran venir vestits de castanyers i 

castanyeres.  

Aquest curs, com a mesura sanitària, els alumnes no hauran de portar castanyes. Ens les 

regalarà l’Ajuntament del poble. Un grup de mares i pares voluntaris ens les torraran i les 

tutores, amb guants, les repartiran directament a la paperina de cada nen i nena.  

Des de l’escola, volem donar les gràcies a la nova AMPA i a l’Ajuntament per la seva 

col·laboració.   

   

 

REUNIONS DE PARES 

Aquest mes d’octubre s’han dut a terme les diferents reunions de pares. Us volem agrair i 
felicitar per la vostra predisposició.  

ELS INFORMADORS DE L’ESCOLA 
Els alumnes de 6è, la classe de "Protecció Civil", som els autors de “L’escola informa”. 

MENJADOR  
Si necessiteu contactar amb l'empresa de menjador, Scolarest, 
ho podeu fer mitjançant: 
- La supervisora d'empresa: la Dolors, telf. 972474014 Ext. 2162 
o al correu dolors.garcia@eurest.es 
- La monitora de menjador: l'Anna, telf. 683355185 
Per altra part, també podeu contactar amb l'escola per 
comentar qualsevol tema relacionat amb el menjador. 

PAGAMENT MATERIAL ESCOLA 

Durant aquest mes d’octubre, us passarem el 

rebut amb la quantitat a pagar del material 

d’escola lliurat a principi de curs. El termini per 

fer el pagament és fins el 30 de novembre. 

Recordeu posar el nom i curs de l’alumne quan 

realitzeu el pagament. NO ens heu de portar el 

resguard, ja ho veurem des del banc online. 

 

VACUNES 6è 
 

El dimarts 6 
d’octubre van 
venir les metgesses 
del CAP de Vilafant 
per administrar les 
vacunes a 6è. 

REVISEM ELS CAPS... 
 

Us recordem la importància de 

revisar diàriament el cap dels nens 

i nenes per assegurar-nos que no 

tenen polls.  

Si en tenen, cal avisar a l’escola i 

no assistir a classe fins acabar el 

tractament i eliminar-los. 
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