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PONT EL 7 DE DESEMBRE.
Us recordem que el dilluns 7 i el dimarts 8 de desembre són dos dies festius.

Nadal a l’escola

Informes Comunitat Petits

Benvolgudes famílies de P3, P4 i P5.
Els informes de la comunitat dels petits us
Ha arribat el Nadal!
arribaran l’1 de febrer i el calendari per
A l’escola ja es respira l’esperit nadalenc.
concretar les entrevistes que farem al febrer
Estem fent les fotos de grup per decorar l’escola a partir del
us arribarà a partir de l’11 de gener.
dimecres 9 de desembre.
Aquest curs continuarem cagant el Tió, arribarà el patge i estem
Us recordem que a Educació infantil només
preparant una felicitació ben especial!!!
entreguem dos informes al llarg del curs
Tot i que no podem fer el tradicional Festival de Nadal gravarem
(febrer i juny) i una entrevista al febrer i una
als vostres fills/filles cantant la nadala que estan aprenent i us la
altre optativa (a petició del professorat o de la
compartirem.
família) al juny.
Al igual que Primària, rebreu l’informe per
Totes les persones que treballem a l’escola (mestres,
correu electrònic.
administrativa, monitores de menjador, conserge i l’equip de
neteja) us enviem els nostres millors desitjos per aquestes festes.
I la primera cançó va ser...
El 20 de novembre va sonar la cançó “In the
night” d’Oques Grasses. Volem felicitar a
l’alumnat de P5 A que va proposar la cançó i a
totes les persones que han participat en la
votació.
I no ens oblidem de l’AMPA que sense ells no
haguéssim gaudit del nou equip de música.
Voluntariat a l’escola
Aquest
divendres
4
de
desembre,
en
Mustapha
Azaouaghe, comença a fer de
voluntari a l’escola. Ens ajudarà
a fer tasques de manteniment
de l’edifici i de l’entorn.
Vindrà dos dies a la setmana, un
dia al matí i un altre per la
tarda.
L’escola està molt agraïda per
aquesta iniciativa conjunta amb
l’Ajuntament.

Han sonat les alarmes!

Aquest curs no farem el
simulacre d’emergència. Tot i
així, la coordinadora de riscos
laborals va fer sonar l’alarma a
l’edifici de primària el dimarts
24 de novembre perquè
l’alumnat identifiqués el soroll
que feia.

Informes de Primària
Els informes de Primària (comunitat dels grans
i dels mitjans) seran els que genera l’aplicatiu
de l’Esfera.
La novetat d’aquest curs és que el rebreu al
correu electrònic de l’alumne a partir del 17
de desembre. (Amb aquesta actuació ens
estalviem al voltant de 1200 fotocòpies).
Si que rebreu en paper l’informe
d’autoavaluació de l’alumnat amb els acords
presos pels vostres fills/es i la seva tutora i
l’informe del menjador.
El Departament recomana fer les entrevistes
de manera telemàtiques.

