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Fluvià
ESCOLA

CIRCULARMARÇ  2019

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

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.

Amb motiu de la Diada de Sant Jordi, com tots els anys, tindran lloc, a l’escola, les activitats de la 

Setmana Cultural al Fluvià. I aquestes són les propostes de música, dansa i teatre que us oferim a 

les famílies dels grups corresponents.

Sortides del mes

CICLE INFANTIL (P3, P4 i P5)

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

CICLE SUPERIOR (4t, 5è i 6è)

 

 

 

Carnaval
divendres 1 de març

9.00h a 9.30h Les famílies podeu anar a les aules de les vostres filles i/o fills.

No podreu fer fotos. El tutor o tutora serà qui farà les fotos i ja les tindreu amb el recull de fotos del 

curs. Preguem, si us plau, tingueu cura i respecteu això que us demanem des de l’escola.

Tarda La festa de la tarda serà de celebració interna, sense famílies.

 

Piscina de 1r 
divendres 1 de març

No es farà l’activitat de piscina per la celebració de Carnaval.

Full de comunicacions
Cal que us aneu habituant a fer ús de la pàgina web de l’escola per tal de fer-nos arribar les comuni-

cacions generals o de medicaments que necessiteu, perquè en el tercer trimestre ja no hi haurà 

l’opció de fer servir el paper.

Durant el que queda de segon trimestre continuarem oferint el full de comunicacions en format 

paper i el trobareu on sempre. Alhora que us anireu habituant a fer-ho a través de la web.

En el tercer trimestre, ja a partir del primer dia, el dimarts 23 d’abril, ja no trobareu els fulls en paper 

i ho haureu de fer, sempre, a través de la web.

 

Dies festius i dies de lliure 
disposició del 2n trimestre

4 de març
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 P5
P4 ocre 

25 i 26 de març Colònies EL MOLÍ DE LA RIERA Una nit (Autocar)

26 de març Niu de ciència MUSEU BLAU Matí (Tram)

 3r 26 de març Cursa d’orientació PARC DEL FÒRUM Matí (A peu)

 4t i 5è
5è i 6è

6è 
5è i 6è 

1 de març Experiències literàries FLIC MNAC Matí (Metro)

5 de març Museu de les matemàtques CORNELLÀ Matí (Autobús)

14 de març Projecció Ocells de pas FILMOTECA DE CATALUNYA Matí (metro)

26 de març Teatre en anglès A L’ESCOLA Tarda


