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CIRCULARFEBRER  2019

Carnaval
divendres 1 de març

Celebrarem la festa de Carnaval. La temàtica de la disfressa és lliure. Recomanem que les disfresses 

siguin fetes a casa fent ús de la imaginació i la creativitat, tant en l’aspecte del disseny com en 

l’aspecte de l’elaboració, i involucrant els infants en tot el procés. Així com recomanem la utilització 

de materials aprofitats. 

Deixem oberta la possibilitat de disfressar-se o no, en funció de com cada infant ho viu.

Demanem que els infants s’abstinguin de portar complements de tipus bèlic.

Enquesta sobre Implicació de les famílies vers l’escola
En el darrer Consell Escolar celebrat el dilluns 17 de desembre es va acordar portar a terme una 

enquesta per tal de reflexionar i valorar el grau de participació de les famílies en les darreres 

eleccions del Consell Escolar.

Us recordem que encara sou a temps de poder contestar a l’enquesta, si encara no ho heu fet.

Us agrairem la vostra participació per tal de recollir el màxim d’informació.

La Comunitat Educativa funciona amb la implicació de totes i tots!

Sortides del mes

CICLE INFANTIL (P3, P4 i P5)

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

CICLE SUPERIOR (4t, 5è i 6è)

 

 

 

Jornada de Portes Obertes preinscripció 2019-2020
dilluns 11 de març

16.00h

dimarts 12 de març

16.00h

Tal com està publicitat en la pàgina web de l’escola i tal com ja us vam informar per e-mail, durant 

aquests dos dies farem les reunions informatives per a les famílies interessades en matricular les 

seves filles o fills a infantil i/o primària.

Cal inscriure’s a través de la web, per tal de poder assistir.

Adscripcions Instituts
Les adscripcions que corresponen a l’Escola Fluvià són:

Institut MARIA ESPINALT   Institut QUATRE CANTONS

Institut FRONT MARÍTIM   Institut ICÀRIA

Institut 22@

L’adscripció a secundària dóna preferència a l’hora de triar institut i passa per davant de la puntua-

ció.

 

Dies festius i dies de lliure 
disposició del 2n trimestre

4 de març
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 P3
P5
P4 

8 de febrer Sonets de joguina L’AUDITORI Matí (Autocar)

22 de febrer Visita al Museu Can Framis CAN FRAMIS Matí (A peu)

26 de febrer Xim LLUÏSOS DE GRÀCIA Matí (Autocar)

 3r
2n

1r i 2n
3r

4 de febrer Visita dinamitzada de Velázquex CAIXAFÒRUM Matí (Metro)

12 de febrer Històries en relleu MNAC Tot el dia (Metro)

19 de febrer Teatre en anglès: Under, over, around A L’ESCOLA Matí 

19 de febrer Teatre en anglès: The party planner A L’ESCOLA Matí 

 5è
4t

5è i 6è 
4t 

19 de febrer BWT Bàdminton CEM VALL D’HEBRON Matí (Metro)

19 de febrer Teatre en anglès: The party planner A L’ESCOLA Matí 

19 de febrer Teatre en anglès: Day and night at the museum A L’ESCOLA Tarda

21 de febrer Teat CEM MARBELLA Matí (A peu)


