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Divendres en família de Cicle Inicial (1r, 2n i 3r)
divendres 14 de desembre

S’obriran portes a les 16:15h.

Recordeu que per a Cicle Superior (4t, 5è i 6è) ja se us va comunicar, en l’anterior circular, que els 

divendres en família es faria un cop al trimestre. Per a aquest trimestre ja s’ha fet en data d’avui 

mateix, divendres 30 de novembre.

Visita de l’Oncle Buscall
divendres 14 de desembre

Els infants de P3 a 2n rebran la visita de l’Oncle Buscall.

Volem agraïr a les AFA de les escoles de la zona, que treballen conjuntament, la visita d’aquest 

personatge entranyable.

Festa de Nadal de l’AFA
dissabte 15 de desembre

Informes del 1r trimestre
dijous 20 de desembre

Els infants de P3 i els infants de 1r a 6è, portaran l’informe i els monogràfics del trimestre dins de la 

bossa de roba, la qual s’haurà de retornar a l’escola l’endemà mateix.

Els infants de P4 i P5 portaran aquesta documentació en el mes de febrer.

Festa de l’hivern
divendres 21 de desembre

Els infants de P3 a 2n faran cagar el tió.

Els infants de 3r a 6è faran dinàmiques especials a les aules. Rebreu informacions des de les 

tutories.

Aquell dia hi ha HORARI DE JORNADA INTENSIVA, de 9:00 a 13:00h.

[Espai migdia] de 13:00 a 15:30h

[Casalet] de 15:30 a 16:30 h

El Casalet és l’espai de lleure optatiu que ofereix l’empresa de menjador. En cas que necessiteu fer 

ús d’aquest servei, haureu d’omplir la butlleta que trobareu a consergeria. Aquesta butlleta us ha 

arribat, també, per correu electrònic.

 

 

 

Xerrada “Límits, autoritat i resolució de conflictes”
dia: dilluns 3 de desembre

hora: 16:45 - 18:00 h

lloc: sala Auditori 

imparteix: Centro de Psicología Poblenou

Us animem a participar en aquesta xerrada en la qual s’abordarà la diferència entre autoritat i autori-

tarisme, el límit partint de la coneixença pròpia dels límits de l’adult com quelcom que, lluny de 

restringir, habilita a l’infant per desenvolupar-se de manera autònoma.

Participarem conjuntament les famílies que hi assistiu i tot l’equip docent.

Us informem que estem treballant conjuntament des de l’equip directiu amb la Comissió d’Escola i 

Família de l’AFA, per portar a terme aquest projecte conjunt adreçat a infants, equip docent i famí-

lies, per parlar i formar en la millora de la convivència a l’escola.

Agraïments pels concerts de Santa Cecília
Moltes gràcies a tots els infants i famílies que van participar com a músics en la celebració de la 

diada de Santa Cecília del passat dijous 22 de novembre, així com també agraïm a Musicactiva per 

la seva bona predisposició i participació directa en l’organització i en les actuacions musicals. Tot 

plegat va ser un èxit.

 

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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3 de desembre Projecte platja Matí (A peu)

5 de desembre Adéu Peter Pan  SAT SANT ANDREU TEATRE Matí (Autocar)

11 de desembre Projecte del barri Matí (A peu)

11 de desembre Floorball CENTRE POLIESPORTIU LA PAU Matí (Metro)

17 de desembre En Jan Titella PALAU DE LA MÚSICA Matí (Autocar)

19 de desembre La Petita Flauta Màgica GRAN TEATRE DEL LICEU Matí (Metro)

 1r
2n

1r salmó 
5è 

P3 
3r i 4t 

Entrevistes de tutoria
Aquest curs 2018-2019 les entrevistes de tutoria s’estan realitzant al llarg de tots el mesos del període

escolar. Des de les tutories ja es posen en contacte amb vosaltres, les famílies, per a concertar cita. 

Però recordeu que també podeu ser vosaltres, les famílies, qui sol.liciteu aquesta cita a la tutora o tutor.

Cal recordar que cal fer una entrevista durant el curs.

Sortides del mes

 


