
Fluvià 60
08019 Barcelona
933 031 016
escolafluvia.cat

 

 

Fluvià
ESCOLA

CIRCULARNOVEMBRE  2018

Divendres en família d’infantil
Enguany canviem el format de participació de les famílies a les aules d’Educació Infantil. Aquest 

curs proposem que si voleu fer algun tipus d’intervenció pugueu fer-ho durant tot l’any.

Si sou experts en alguna matèria o si voleu compartir alguna experiència interessant per als 

infants, poseu-vos en contacte amb les tutores per concretar aspectes com, dia i hora o dinàmica 

de l’activitat.

És important que, des de casa, les famílies valoreu si el vostre fill/a podrà viure amb tranquil.litat la 

vostra presència durant l’activitat.

Espais d’aprenentatge
La setmana del 5 de novembre comencem els Espais d’aprenentatge, a les tardes, a tots els cicles. 

En tenim moltes ganes!

Delegades i delegats de classe
El passat dimarts 23 d’octubre va tenir lloc una trobada entre l’equip directiu i totes les delegades i 

delegats de classe.

Des de l’escola, volem agrair la participació d’aquests pares i mares, i la seva tasca per a la comuni-

tat educativa. Així com volem aprofitar per estimular la futura participació d’altres pares i mares en 

els propers cursos.

En aquesta trobada es van definir les funcions que porten a terme aquestes persones pel que fa al 

grup d’aula, a l’escola i a l’AFA. D’altra banda també es van comentar unes recomanacions per a l’ús 

del Whatsapp en els grups de famílies de l’escola.

Crida de participants als Concerts de Santa Cecília
Ja vam informar en l’anterior circular sobre la celebració de Santa Cecília a l’escola.

De moment tenim molt poques famílies que s’hagin ofert. Si estàs interessat/da en participar-hi, 

encara hi ets a temps!

Necessitem famílies per a poder organitzar concerts durant el matí del 22 de novembre!

Calendari sortides a la web
Us volem recordar que podeu consultar a la pàgina web de l’escola, dins l’apartat CALENDARI, totes

les sortides i activitats del curs, per mesos.

 

 

 

Recordatori sobre Guia d’organització i funcionament d’escola
L’equip de mestres demana que quan es fa l’entrada del matí, a les 9:00h, les famílies no pugeu a les 

aules.

També es demana que es respecti la puntualitat tant a l’hora d’entrada del matí 9:00h com a l’hora 

de la sortida de la tarda 16:30h.

Divendres en família de primària
Recordeu que les famílies de primària, els divendres en família, podeu entrar a les 16:15h i pujar a les 

aules.

CICLE INICIAL (1r, 2n i 3r)

Es farà divendres en família el darrer divendres de cada mes. Per a aquest trimestre:

30 de novembre 

14 de desembre

CICLE SUPERIOR (4t, 5è i 6è)

Es farà divendres en família un divendres al trimestre. Per a aquest trimestre:

30 de novembre

 

Dies festius i dies de lliure 
disposició del 1r trimestre

24 de setembre

12 d’octubre

1 i 2 de novembre

6, 7 i 8 de desembre
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7 de novembre Taller de cuina saludable CASAL DE GENT GRAN QUATRE CAN-

TONS Matí. (A peu)

12 de novembre Taller de balls en línia  CASAL DE GENT GRAN QUATRE CAN-

TONS Matí (A peu)

14 de novembre Taller de cuina saludable CASAL DE GENT GRAN QUATRE 

CANTONS Matí (A peu)

16 de novembre Bicing CENTRE BICING GLÒRIES Matí (Tram)

19 de novembre Les supertietes SALA BECKETT Matí (A peu)

20 de novembre Les supertietes SALA BECKETT Matí (A peu)

20 de novembre That’s a musical CAIXAFÒRUM Matí (Tram i metro)

21 de novembre Taller de cuina saludable CASAL DE GENT GRAN QUATRE 

CANTONS Matí. (A peu)

26 de novembre Taller de balls en línia  CASAL DE GENT GRAN QUATRE CAN-

TONS Matí (A peu)

28 de novembre Taller de cuina saludable CASAL DE GENT GRAN QUATRE 

CANTONS Matí (A peu)

 1r marró clar

2n blau ultramar 

1r marró clar 

6è 
4t 
3r
5è 

1r salmó 
 

2n blau ultramar 
 

1r salmó 

Projecte de col.laboració amb el Casal de Gent Gran Quatre Cantons
S’estan portant a terme activitats conjuntes entre infants de l’escola i la gent gran del Casal Quatre Catons.

infants de P5

Realitzen una activitat de Tai-txi a l’espai natural de l’escola.

infants de 1r

Realitzen un taller de cuina en les instal.lacions del Casal.

infants de 2n

Realitzen un taller de balls en línia en les instal.lacions del Casal.

Sortida de tardor ajornada: propera data

Sortides del mes

 P4 i P5

Cicle inicial 
Cicle �uperior 

9 de novembre PARC NATURAL DEL MONTNEGRE I DEL CORREDOR Tot el dia 

(Autocar)

9 de novembre RIERA D’ARBÚCIES Tot el dia (Autocar)

9 de novembre MONTSERRAT Tot el dia (Autocar)


