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Divendres en família de primària
Recordeu que podeu entrar a les 16:15 h per la porta principal de l’escola.

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

En el segon trimestre es farà divendres en família:

25 de gener

22 de febrer

29 de març

CICLE SUPERIOR (4t, 5è i 6è)

En el segon trimestre el divendres en família serà:

29 de març

Preinscripció curs 2019-2020
Al llarg del segon trimestre s’iniciarà el període de preinscripció per a la matrícula del proper curs, 

tant d’infantil i primària com de secundària.

Totes les famílies que hagueu de formalitzar la preinscripció d’algun germà a P3 ho heu de fer saber 

a Secretaria per tal de fer recompte dels germans que tenim i, també, perquè el Consorci d’Educa-

ció ens ho demana, com a molt tard en data:

dimarts 15 de gener

Ens ho podeu comunicar enviant un correu electrònic a l’adreça: ceipfluvia@xtec.cat

En breu anunciarem a la pàgina web, i a través de delegats i delegades, les dates de les jornades de 

portes obertes.

Consell Escolar
Ja hem fet el primer Consell Escolar amb les noves membres.

Anunciarem la data del proper Consell amb antel.lació d’un mes per tal que les famílies us pugueu 

adreçar a les representants de famílies per tal de transmetre allò que considereu necessari que es 

tracti en el Consell i que estigui relacionat amb la comunitat educativa.

Patinets
Entre tots i totes (infants i adults) ens hem de fer responsables de mantenir ordre en el pàrquing de 

patinets: cal deixar-los ben col.locats i cal endur-se’ls tots els dies a casa.

 

 

 

Bon Nadal i Bon Any 2019
L’equip del Fluvià us volem desitjar que passeu unes Bones Festes de Nadal.

Ens tornarem a trobar el dimarts 8 de gener amb les energies renovades.

Guia de lectura Nadal 2018
Podeu consultar la nova Guia de Lectura a la pàgina web de l’escola.

També us la hem fet arribar per correu electrònic així com en format paper a través de les vostres 

filles i fills.

Demanem, si us plau, doneu valor a aquesta guia i la tingueu present en la tria de lectures per als 

vostres infants, ja que està elaborada amb molta cura i rigor. Es tracta de lectures de qualitat reco-

manades per llibreries especialitzades en públic infantil.

Acord respecte la joguina del primer dia
L’equip docent ha arribat a un acord a partir de l’experiència d’altres anys i d’un debat de reflexió 

pedagògica: a partir d’aquest curs, els infants no portaran una joguina de Nadal el primer dia del 

segon trimestre.

 

Dies festius i dies de lliure 
disposició del 2n trimestre

4 de març
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29 de gener La pastisseria i els follets LLUÏSOS DE GRÀCIA Matí (Autocar) P5 

Sortides del mes

CICLE INFANTIL (P3, P4 i P5)

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

CICLE SUPERIOR (4t, 5è i 6è)

Grup d’acompanyament familiar
En el segon trimestre, s’inicia, de nou, el Grup d’acompanyament familiar.

Des de l’escola us volem animar, famílies, per tal que aprofiteu l’oportunitat de tenir aquest grup d’a-

companyament a l’escola.

Dates segon trimestre:

16 de gener

20 de febrer

20 de març

Les famílies que estigueu interessades us podeu posar en contacte amb la Comissió Escola i Família:

escolafamilia@afa.escolafluvia.cat

 

 1r groc
1r salmó

1r marró clar 
1r 

14 de gener Investiga el Tram COTXERES DE SANT ADRIÀ Matí (Tram)

15 de gener Investiga el Tram COTXERES DE SANT ADRIÀ Matí (Tram)

17 de gener Investiga el Tram COTXERES DE SANT ADRIÀ Matí (Tram)

23 de gener Trencadís de cançons PALAU DE LA MÚSICA Matí (Metro)

 6è granat
6è verd turquesa
4t verd groguenc 

4t verd oliva 
5è daurat
5è platejat 

15 de gener MUSEU DE LES CULTURES Matí (Metro)

16 de gener MUSEU DE LES CULTURES Matí (Metro)

17 de gener MUSEU DE LES CULTURES Matí (Metro)

18 de gener MUSEU DE LES CULTURES Matí (Metro)

23 de gener MUSEU DE LES CULTURES Matí (Metro)

24 de gener MUSEU DE LES CULTURES Matí (Metro)


