
Al llarg de la setmana del 25N, Dia
internacional de l'eliminació de la violència
vers les dones, a l'escola hem iniciat el treball
per teixir un món lliure de violències
masclistes. Cada Comunitat ha trobat
moments i llenguatges per reflexionar sobre
aquest tema. 

A l'escola hem celebrat  la festa de Santa Cecília amb diverses activitats musicals. Hem
pogut gaudir de les melodies i cançons que ens han ofert pares i mares.
Agraïm a tothom la seva col·laboració! 

FESTA DE LA MÚSICA

NOTÍCIES FRESQUES
D'ESCOLA

novembre  2022 -2

TEIXINT UN MÓN LLIURE DE
VIOLÈNCIES MASCLISTES 



 
RECORDEU...

L'horari de sortida a les tardes és a les 16:30h.
Les sortides fora d'aquest horari  hauran de ser màxim fins a les 16:00h. més tard
d'aquesta hora no serà possible la sortida fins que no sigui l'hora establerta de les
16:30h.  Intenteu fer les recollides "esporàdiques" en les franges en que s'obren les
portes ( 9:00h / 12:30h / 15:00h). Agrairem que respecteu aquest horari per facilitar
l'organització de l'escola.

Aprofitem per recordar-vos que tenim molts objectes perduts. Podeu passar a mirar si
hi ha alguna peça vostra als Punts de recollida d'objectes Perduts de la planta baixa i
del primer pis.
Divendres 2 de desembre trobareu la Parada d'Objectes Perduts al Passatge a les
9:00h i a les 16:30h 

La visita de famílies a les aules de Mitjans i Grans es farà durant el 2n trimestre.
Més endavant us donarem més informació

Us mostrem el buidatge del qüestionari   per
famílies  que vàrem fer per recollir l'opinió
sobre les reunions d'inici d'aquest curs 22-23.

Podeu consultar els resultats clicant a:
Opinió global de les famílies.

Moltes gràcies per contestar! La vostra
mirada ens ajuda.

Coneixeu la Montse, la Merche, la Magda i la
Mari? Elles són les cuineres que preparen els 8
menús diferents que oferim cada dia a l'escola.

https://docs.google.com/document/d/1cNtimQA6z9q_MEZYy3GOQMCrydEiZZDqFga5zzpKs6k/edit
https://docs.google.com/document/d/1cNtimQA6z9q_MEZYy3GOQMCrydEiZZDqFga5zzpKs6k/edit
https://docs.google.com/document/d/1cNtimQA6z9q_MEZYy3GOQMCrydEiZZDqFga5zzpKs6k/edit


 
 

 Decoració de NADAL. 
Ens ajudeu, famílies?

Comissió de FESTES 
 

El dijous 15 i divendres 16 de desembre es faran els
concerts de Nadal a l’escola. Per tal de tenir una Sala
Gran ben guarnida i festiva us demanem que, tal com
han fet els nens i nenes de l’escola en anys anteriors,
animeu els vostres fills i filles perquè creïn un element
decoratiu per penjar a la Sala Gran en motiu del
concert.
Els títols dels concerts d’enguany són “Sopa de
cançons” i “Músiques del món”. Per tant, alguns
motius decoratius podrien ser: notes musicals, claus
de sol, instruments del món, boles del món, culleres,
cassoles… En fi, tot allò que tingui a veure amb música
i sopes, o estris de cuina que fan música, o música que
es menja... Amb imaginació i creativitat segur que
surten coses xules! 

Davant de la secretaria de l’escola hi haurà una capsa
perquè hi aneu posant les vostres creacions. La data
màxima per portar-ho serà el dimarts 13 de desembre.

Vinga, comptem amb vosaltres per tenir un concert
de Nadal ben maco!
 

 

 
ESTRENA MUNDIAL: 

"A TOPE AMB EL MIGDIA"  LINK
 

el ja tradicional vídeo de l'Equip de
Migdia 

per Santa Cecília, festa de la Música.
 

DES DE L'AFA

Ah, i com es costum, cadaany es demana lacol·laboració de les famíliesde 3r per decorar la sala. Així, el dimecres 14 dedesembre a les 16.30h usesperem a la Sala Gran del’escola per muntar-ho tot. 

El proper  
2 de DESEMBRE, ja

comencen els
divendres dolços!

 

https://drive.google.com/file/d/182-huG3lfKIWIX51sRclFA7Br2kjo-X-/view?usp=sharing

