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N�vetats
La comunitat educativa us dóna la benvinguda a totes les persones que us incorporeu de nou al 

Fluvià: infants, famílies i personal de l’escola. La gran novetat d’aquest setembre és el canvi d’imat-

ge de centre a través de la nova web que substitueix l’anterior. Ha estat un repte plantejar una web 

que fos atractiva i funcional tant per les famílies com per altres professionals, i finalment hem 

trobat l’equilibri. Comprovareu que el projecte d’escola i el nostre blog ocupen el lloc principal, 

mentre que les informacions adreçades a les famílies del centre s’han d’anar a cercar a la part 

inferior de la web. Estem treballant per poder oferir cada cop més opcions per tramitar comunica-

cions per la xarxa. De moment, ja podeu consultar el calendari de les activitats i sincronitzar-lo 

amb el mòbil, així com consultar els materials que han de portar els infants a cada cicle o desca-

rregar-vos les autoritzacions perquè els infants vagin sols a casa. Hem posat una nova autoritza-

ció per tal que els educadors puguem donar paracetamol als infants en cas de necessitat. Si ho 

creieu adient, imprimiu-vos el document i porteu-lo signat a secretaria. Esperem que el nou format 

sigui més àgil i respongui a la millora de la comunicació entre famílies i educadors.

Xerrades
El llarg del curs, la comissió d’escola i família de l’AFA, organitza diverses xerrades d’interès per a la 

comunitat educativa. La primera es farà aquest dimarts 26 de setembre a les 17.00h sota el títol 

“L’adolescència” amb la psicòloga Elisenda Pascual.  Hi haurà servei d’acollida pels infants. La 

data límit per la reserva és el 22 de setembre a la Lorena, coordinadora d’activitats extraescolars.
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“Una cultura n�més és �iva 
en la me�ura que és c�nflictiva “
Manuel de Pedrolo

Arrel dels atemptats de Barcelona, el claustre de mestres ha considerat important organitzar una 

xerrada per adults (mestres i famílies) sobre el tema per a poder fugir dels estereotips i crear 

missatges solidaris per compartir. El dilluns 9 d’octubre a les 17.00h l’islamòleg i ex-pare del 

Fluvià, Jordi Belloso ens en parlarà. També hi haurà servei d’acollida pels infants. Si us interessa 

podreu fer reserva a secretaria fins el 6 d’octubre. 

Col.laboraci�ns
L’escola obre de nou les col·laboracions als espais d’aprenentatge a totes aquelles persones que 

ens vulguin acompanyar en el treball amb els infants. Les persones interessades a participar cal 

que ho comuniquin a l’equip directiu per formalitzar un conveni de col·laboració. 

Igualment, obrim la borsa d’acompanyants per a les sortides matinals i les piscina de 1r. 

El dilluns 2 d’octubre a les 15.00h tindrà lloc una trobada formativa amb les persones interessades 

a participar. Preguem confirmeu assistència.

Piscina de primer
L’activitat de piscina en horari escolar comença el mes d’octubre. Es realitzarà els divendres de 

10.30 a 11.15h a la piscina de Can Felipa. 

Fe�tes d’escola
Les festes que celebrarem enguany a l’escola en horari lectiu són: 

FESTA DE LA TARDOR [31 d’octubre], FESTA DE SANTA CECÍLIA [22 de novembre]

FESTA DE L’HIVERN [22 de desembre], FESTA DE CARNAVAL [9 de febrer], SETMANA CULTU-

RAL [del 20 al 27 d’abril] i FESTA D’ESTIU [22 de juny]

A banda, l’AFA organitza altres trobades i festes on l’escola hi col·labora. Properament us en infor-

marem.

Pagaments
La quota es paga en quatre terminis de 50€ domiciliat al Banc de Sabadell. 

Les dates de cobrament d’aquest curs són: 

14 de setembre, 5 de desembre, 5 de febrer  i 5 d’abril de 2015. 

Els grups que van de colònies (P5, 2n, 4t i 6è) tindran un mínim de tres pagaments extres en 

concepte del preu final de la sortida. 

A cada nivell s’informarà del calendari en funció de les dates de les colònies.
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Posem a la vostra disposició servei d’acollida pels infants: 1€ pels socis de l’AFA i 2€ pels no socis. 

L’import s’haurà d’abonar a secretaria en fer la reserva. La data límit per inscriure’s és l’11 d’octubre. 

Infantil
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Reuni�ns d’inici de curs
Les reunions d’aula per poder explicar-vos el projecte pedagògic de cada nivell seran: 

dilluns 16 d’octubre 2017 | P3, P4 i P5 |   
17.00h

Inicial

dimarts 17 d’octubre 2017 | 1r i 2n |   
17.00h

Mitjà

dimecres 18 d’octubre 2017 | 3r i 4t |   
17.00h

Superior

dijous 19 d’octubre 2017 | 5è i 6è |   
17.00h


