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Una altre onada… de calor
La direcció del centre proposa una piscina al pati de l’escola si continuem amb aquestes temperatures.

Bicibús

Últim mes del curs 21.22
En uns dies iniciem el mes de juny amb què finalitzarem el curs 21.22.
Aprofitem per recordar com anirà:
El dimecres 1 de juny hi haurà la festa de l’esport organitzada per la
comissió social on es convidarà a les famílies a participar a partir de les
15:00.
El divendres 3 i el dilluns 6 de juny són festius.
El dia 9, l'alumnat de sisè farà una excursió per finalitzar l’etapa a
Campdevànol.
El divendres 10 la Coral farà el tancament del curs amb un espectacle
per l'alumnat de l’escola i una actuació per les famílies.
A partir del dilluns 13 de juny, l’horari de l’escola serà de 9h a 13h i el
del menjador de 13h a 15:30h.
El divendres 17 a la tarda, l’AFA ens organitza la festa final de curs on es
farà el comiat de sisè.
El dimarts 21 l’escola farà la festa de l’aigua i el dimecres 22 farem el
comiat de sisè, internament, i cada comunitat s’acomiadarà del curs.

El projecte del bicibús va sobre rodes!!
Aquest divendres es formarà als 6 motors
encarregats d’acompanyar a l’alumnat des
de casa fins a l’escola.
Aquesta iniciativa, organitzada i
planificada per famílies relacionades amb
l’AFA té el suport de l’escola i
especialment del professorat de l’àmbit
d’Educació Física.
Us animem a participar en les jornades de
proves que es faran al juny!!

Preinscripció 2022
Us informem que han demanat la
preinscripció a l’escola pel curs 2022/23:
21 alumnes de P3, 1 de P5, 1 de 1r, 1 de
2n, 1 de 5è i 1 de 6è

EL poder de les formigues

Primavera

Sant Jordi

L’ex-president de l’AFA, el Sr. Enric
Godó ens va visitar per obsequiar-nos
amb el seu segon llibre: El poder de
les formigues de Çtrencada, edicions.

Ja ha arribat la primavera i les
moreres que la brigada ens va
plantar al pati viuen totes i ja
han tret fulles. Aviat faran
ombra!!

Vam iniciar el tercer trimestre amb el
certamen literari de l’escola.

Des de l’escola, sempre és un orgull
gaudir dels treballs realitzats per gent
que forma o ha format part de la
nostra comunitat educativa.
Esperem que no sigui l’últim llibre i
poder continuar gaudint de les
meravelloses històries que ens explica
l’Enric.

El certamen va tornar a celebrar-se en el
Teatre Auditori de Calldetenes i hi van
participar tot l’alumnat de primer a sisè
La comunitat dels petits està en diferents modalitats: rodolins,
treballant les plantes remeieres cal·ligrames, contes i poemes.
i està omplint la seva zona de
flors i plantes i l’hort de l’escola El claustre aprofitem per felicitar a tot
i el cirerer comencen a donar l’alumnat participant doncs ha estat molt
els primers fruits.
difícil triar els guanyadors/es d’aquest
any.

