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Recuperem certa normalitat.
Però no ho direm gaire alt no vagi a ser…

Festa de la Pau Curs 22-23

Dijous vam rebre, amb sorpresa, la
informació de les novetats pel curs 22-23.

El curs s’iniciarà el dilluns 5 de setembre.
L’horari lectiu del 5 al 30 de setembre
serà de 9h a 13h.
Els centres educatius tindrem un dia més
de lliure elecció, de 3 passem a 4.
L’horari del menjador serà de 13:00 a
15:30.

Us mantindrem informats de totes les
novetats que ens vagin arribant.

Avui divendres 11 de febrer, l’alumnat de l’escola Sant Marc hem
celebrat el dia escolar de la No-Violència i de la Pau amb la cançó “Si
tingués la màgia d’un mag…”.
Ha estat una gran festa amb molt bona participació de les famílies.

Estem de celebració!

Una de les nostres mestres ha fet 60 anys
en el mes de febrer. Per celebrar-ho, tots
els seus ex-alumnes li han anat portant 60
flors al llarg del dia i l’han anat a felicitar.

Més visites a escoles Concurs dibuix Comissió Social

Aquest segon trimestre recuperem les
visites a altres escoles. Vam iniciar el
gener amb una visita de les mestres
d’infantil al Sagrat Cor de Vic.
Al mes de febrer, set mestres aniran a
visitar l’Era de Dalt de Tona i l’escola
La Maquinista de Barcelona.
Al març, continuarem a Barcelona
visitant quatre mestres l’escola
Sadako i anirem en diferents dies a
veure la nostra escola de referència
“Barnola” d’Avinyó.

Us informem que l’alumnat de
primària hem iniciat el projecte
“salvem el planeta” participant
en el concurs de dibuix
convocat per les Antigues
Caixes Catalanes.
Cada nivell ha llegit un conte
relacionat amb el Medi
Ambient i ha fet un dibuix
relacionat amb el tema tractat.
Esperem tenir molta sort
perquè l’escola està plena
d’artistes.

La Comissió social porta una altra
proposta: bosses amb el logo de l’escola
per fer les sortides i/o guardar els mitjons
de psicomotricitat.

Les bosses les podreu comprar en les
festes que realitzem i a consergeria cada
dia a partir de les 9:00.

El preu de la bossa serà de 4 euros


