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Benvolgudes famílies,
Tot seguit us informem d’ aspectes que són del vostre interès.

1. SETMANA DE CARNAVAL

Enguany començarem la festa de Carnaval el dia 22 de febrer, un alumne/a de Cicle
Superior, disfressat de Carnestoltes, donarà el tret d’inici de la festa. Aquest dirà les
consignes que es duran a terme a partir del dimecres 27 de febrer.
Les consignes són les següents:
Dimecres 27 de febrer
El dimecres has de venir amb ulleres divertides,
però sobretot que siguin atrevides.

Dijous 28 de febrer
Si amb sabates de diferents colors voleu anar,
doneu-vos pressa que comença Carnaval.

Divendres 29 de febrer
La cara pintada has de portar al matí,
i per la tarda amb una disfressa ben maca has de venir.

A la tarda ja ho sabem, la nostra disfressa portarem i de ballar no pararem!!!
Divendres tarda: Celebrarem mestres i alumnes tots junts amb música i coreografies
la festa de Carnaval.

TALLER DE BARRETS
El dimecres 27 i dijous 28 , durant el matí, tenim previst dur a terme un taller de
barrets per a tota l’escola. La despesa d’aquest taller anirà a càrrec de l’escola.
Els alumnes de primària realitzaran el taller en anglès.

2. DIA DE LLIURE DISPOSICIÓ

Els recordem que el proper dilluns 4 de març és dia de lliure disposició per tant
l’escola romandrà tancada.

3. REUNIÓ ESCOLA PROPOSTA DE CANVI D’HORARI
Us convoquem el proper dia 13 de març a les 16.15h, amb la finalitat d’explicar una
proposta

de canvi d’horari, per tal de dur a terme

una millora en la tasca

pedagògica. La reunió es farà conjuntament amb l’ Ampa, perquè així podrem explicar
l’organització setmanal de tot l’horari.

Aquest canvi , si s’escau , es durà a terme per al curs vinent. Ens agradaria comptar
amb la vostra participació.

En finalitzar la reunió proposarem una votació per saber la vostra opinió al respecte.

4.PROJECTE STEAM

Durant aquest mes de febrer i fins a mitjans de març, durem a terme un projecte per
tal de posar en pràctica la metodologia STEAM. Per a la realització d’aquest projecte
comptarem amb la col·laboració de la Lesley Yendell , que a més de complementar la
temàtica artística, utilitzarà l’anglès com a llengua vehicular.
Aquesta activitat és transversal , de P3 fins a 6è.
El cost de l’activitat anirà a càrrec de l’escola.

