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BENVINGUDA 

 
Inaugurem el nou curs donant la benvinguda a totes les famílies noves a la nostra 

comunitat educativa com també a les noves mestres que s’afegeixen al nostre 

claustre. Totes plegades ja fa uns dies que treballem  il·lusionades per rebre-us ben 

aviat. 
 

Ahir va ser un dia especial, ens vam retrobar a l’escola en l’activitat lectiva després de 

molt temps que no ho fèiem. Va servir per retrobar-nos, acollir als alumnes nous, xerrar 

de l’estiu, del què volem fer, de com iniciem aquest nou curs, tots amb ganes i molta 

il·lusió. 
 

Aquest any de ben segur serà molt diferent de la resta, el COVID-19, ens fa actuar de 

manera diferent, fent protocols, pensant en la possibilitat que algú, o algun grup, sigui 

a casa, preparant diversos materials per si es dona aquest cas...però no correm tant! 

De moment...ens trobem a l’escola. 
 

I amb aquest nou repte al davant, esperem que tots i totes tinguem molt bon curs! 
 

A recordar: 
 

Totes les famílies (que ja esteu registrades) heu 

d’actualitzar les dades del servei educatiu de 
menjador a la web de Fundesplai. Les noves us hi 

heu de registrar. Si alguna família no acaba 

d’entendre el funcionament de registre o de 

com avisar al matí que es posi en contacte 

amb nosaltres. 
 

Us demanem que els dies d’educació física els 

nens i nenes vinguin amb roba i calçat esportiu  

 

INFANTIL: dijous matí 
MITJANS 1: dijous matí    MITJANS 2: divendres 

matí 
GRANS 1: dilluns tarda      GRANS 2: dijous tarda 
 

Per tal que els sigui còmoda fer ioga, aniria 

bé que vinguin el dilluns el matí amb roba 

esportiva (tots els alumnes). 
 

 

Per llegir: 

Carles Capdevila: “Els docents són 

artesans; poden fer meravelles amb el 

que tenen a les mans” 

Entrevista a Carles Capdevila a 

l’Ara Balears 

 

 

 

 

 
Per pensar: 

“Ajuda’m a fer-ho per mi 
mateixa”. 

   Maria Montessori 
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https://www.arabalears.cat/premium/societat/Carles-Capdevila-docents-artesans-meravelles_0_1534646683.html
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