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      L’estelet!                Full informatiu  

NOVEMBRE  

1 - Festa de Tots Sants. 

4 - Dia de lliure disposició (festiu).  

5 - Sortida dels alumnes de Cicle Mitjà a l’espai 

cultural la Fàbrica Vella de Sallent, per veure l’o-

bra “Molsa”.  

6,7 i 8 - Colònies de Cicle Mitjà a “La Carral” d’El 

Miracle de Riner (Lleida) 

13 - Sortida dels alumnes de Cicle Inicial al Teatre 

de Navarcles, per veure l’obra “Set Up”.  

15 - Sortida dels alumnes d’Educació Infantil al 

Centre Espai Escènic del poble, per veure l’obra 

“Planeta M. Art”.  

19 - Sortida dels alumnes de Cicle Superior a Les 

coves del Toll de Moià.  

19 - Sortida dels alumnes de 4t d’ESO al Teatre Po-

liorama, per veure l’obra Romeo i Julieta. 

26 - Sortida dels alumnes de Cicle Superior al Tea-

tre Conservatori de Manresa, per veure l’obra “In 

Crescendo”.  

  CALENDARI ! 

El dia 25 de novembre és el “Dia internacional 

per a l’eliminació de la violència envers les 

dones”. Treballarem activitats específiques 

relacionades amb el tema.  

Us informem : 

  

El dia 15/10 hi va haver 

Consell Escolar, es va aprovar el Pla General 

de Centre i es van tractar temes com: els 

blocs de pagament de les sortides i colònies, 

les pautes d’utilització dels audiovisuals al 

centre, les bones pràctiques en la gestió 

dels conflictes, la nova estructura de jocs 

del pati, etc.  

El regidor de cultura i educació va presentar 

el projecte de la connexió de l’escola amb 

el bosquet de Can Sedó.  

Els documents aprovats estan a disposició de 

tothom a l’apartat “Documents” del Bloc de 

centre. Per a qualsevol dubte poseu-vos en 

contacte amb els representants del Consell.  

 Consell escolar! 
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El passat dijous 24 d’octubre es van fer les 

eleccions per escollir els 6 nous membres 

de la junta de l’AMPA. Els resultats seran 

publicats aviat, ja que s’està valorant la 

disponibilitat amb els membres escollits. 

MOLTÍSSIMES GRÀCIES ALS MEMBRES SOR-

TINTS PEL VOSTRE ESFORÇ  

DEDICAT A L’INSTITUT ESCOLA!  

Eleccions AMPA!  


