
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Aprendre a aprendre és també viatge.” 
             Antònia Massanet 

 
Comunicacions per la web 
Ara ja podeu comunicar-nos a través de la web tot allò que normalment necessiteu dir-nos: si el vostre 

nen està malalt, si farà règim a l'escola o si bé vindrà l'avi a recollir-lo a la sortida. Aquesta eina conviurà 

durant un temps amb els avisos en paper. Esperem que sigui una via àgil i funcional de comunicació 

per a tots. És molt important que envieu la notificació per la web abans de les 10 del matí del mateix 

dia, doncs més tard la conserge ja no mirarà l’ordinador.  Per accedir a l’aplicatiu, aneu a la part de 

sota de la web de l’escola. 

Ens visiten 

Durant l’abril acollirem mestres residents interessats en les pràctiques metodològiques de la nostra 

escola, en el marc del projecte Escola Nova 21. 

 

Festa 10è aniversari Fluvià 
El proper dissabte 21 d’abril de 10.30h a 18.00h tindrà lloc a l’escola la festa de celebració. Aviat 

trobareu cartells amb el programa de la jornada. No hi podeu faltar! 

 

Recordatori Setmana Cultural 
Us recordem els diferents actes de la Setmana cultural del Fluvià:.  
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Dimecres 18 d’abril a les 15.00h. Teatro 3r Blau ultramar 

Dijous 19 d’abril a les 15.00h. Teatro 3r Marró fosc 

Divendres 20 d’abril a les 15.45h. Danza 2n. Activitat oberta a tothom.    

Dissabte 21 d’abril de 10.30 a 18.00h. FESTA DESÈ ANIVERSARI Oberta a tothom.    

Dimarts 24 d’abril a les 15.00h. Teatro 4t Verd 

Dimecres 25 d’abril a les 15.00h. Teatro 4t Vermell 

Dijous 26 d’abril  a les 15.00h. Concert P3 Lila, P4 Blau, P5 Taronja, P5 Platejat i 1r Groc. 

Dijous 26 d’abril a les 15.45h. Concert P3 Blau Turquesa, P4 Ocre, P5 Rosa i 1r Salmó 

 

Voluntaris per la roda de contes   
El divendres 23 d’abril al matí de 9.30 a 11.00h farem la tradicional roda de contes. Aquesta és una 

activitat que precisa de la col·laboració de famílies. Necessitem un total de 24 persones, 8 de les 

quals amb domini de la parla anglesa. Les famílies que pugueu/vulgueu participar poseu-vos en 

contacte amb l’equip directiu. 

 

Guia de lectura 
Per Sant Jordi rebreu via delegats un document amb la guia de lectura que us proposem per aquestes 

dates. És una selecció molt acurada de novetats editorials que podeu oferir als vostres fills i filles, 

elaborada per la Maria Gràcia, mestra de l’escola, amb la col.laboració de la llibreria Casa Anita. 
 

Divendres de portes obertes 
Per les famílies de primària, els divendres que podeu entrar a les 16:15h i pujar a les aules són: el 27 

d’abril i el 25 de maig.  

 

Formació sobre gènere 
El proper dilluns 7 de maig a les 17.00h tindrà lloc a l’escola  una xerrada sobre gènere oberta a 

famílies i mestres a càrrec de la cooperativa Fil a l’agulla. Serà un bon moment per reflexionar plegats 

sobre la coeducació i com ens ha afectat i ens afecta el sexisme. Oferim servei d’acollida pels infants 

a 1€/infant si la reserva es fa fins el divendres 4 de maig. Si l’acollida es concerta el mateix dilluns 29, 

el preu serà de 3 €/infant. 

 
 


