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Fluvià
ESCOLA

CIRCULARABRIL  2019

dimarts 7 de maig

15.00h CONCERT P4, P5 i 1r

dijous 9 de maig

Matí RODA DE CONTES

divendres 10 de maig

15.00h DANZA 2n. Activitat oberta a tothom.

Voluntaris per a la roda de contes
dijous 9 de maig

9.30 a 11.30h

Necessitem la col.laboració de les famílies!: un total de 24 persones 8 de les quals amb domini 

de la parla anglesa. Les famílies que vulgueu i pugueu participar poseu-vos en contacte amb 

l’equip directiu.

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 tercer trimestre es farà divendres en família:

26 d’abril

31 de maig

CICLE SUPERIOR (4t, 5è i 6è)

En el segon trimestre el divendres en família serà:

31 de maig

Sortides del mes

CICLE INFANTIL (P3, P4 i P5)

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

 

 

 

Comunicacions per la web
A partir del dimarts 23 d’abril caldrà que feu servir sempre la pàgina web de l’escola per tal de 

fer-nos arribar les comunicacions generals o de medicaments que necessiteu.

Ja no hi haurà l’opció de fer servir el paper.

També us demanem que eviteu fer ús de la via telèfonica per a aquestes comunicacions que cal 

fer arribar abans de les 10.00h.

Re cordatori Setmana Cultural

dijous 25 d’abril

15.00h TEATRO 4t verd oliva

divendres 26 d’abril

15.00h TEATRO 4t verd groguenc

dilluns 29 d’abril

15.00h TEATRO 3r verd

dimarts 30 d’abril

15.00h TEATRO 3r vermell

 

Dies festius i dies de lliure 
disposició del 3r trimestre

1 de maig

10 de juny
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 P3, P4, P5
P4 ocre

P5 

12 d’abril Excursió de primavera PARC DEL CORREDOR Tot el dia (Autocar)

24 d’abril Niu de ciència MUSEU BLAU Matí (Tram)

26 d’abril El Joc Perdut PARC DIAGONAL MAR Matí (A peu)

 2n 26 d’abril Dansa Ara PALAU SANT JORDI Tot el dia (Autocar)

  


