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Estem contentes perquè finalment
ens han vingut a arreglar el sorral de
l’Àgora i a posar-hi sorra nova.
L’Àgora és un espai de l’escola que
utilitzem molt, hi baixen a jugar des
dels infants de 3 anys fins als de 7
anys ( 2n de Primària)

SORRAL NOU

CANVIS A L'EQUIP DIRECTIU
Aquest mes de Març tenim novetats a l’Equip Directiu: la nostra estimada Carme
del Rio ha de deixar de ser la Secretària del nostre Equip per una molt bona raó
que naixerà d’aquí poc temps... A partir d’ara portarà la gestió de Secretaria de
l’ED la Gemma Garcia, actual tutora de 2n. Moltes gràcies a totes dues per fer tan
fàcil el treball en equip!

Durant els mesos de febrer i març a 
l’escola hem rebut moltes visites:

PORTES OBERTES per noves famílies que 
han de fer Preinscripció aviat.

VISITA DE MESTRES: Un cop al trimestre 
oferim la possibilitat a altres mestres de 
poder venir a l’escola a visitar els ambients 
i espais en funcionament, en horari lectiu. 
Pensem que l’intercanvi pedagògic és clau per seguir avançant
com a escola.

VISITA DE FAMÍLIES als Ambients i Espais: Ens fa molta il.lusió
reprendre aquestes visites per totes i tots vosaltres, famílies, per
tal que pugueu veure com treballem a l’escola durant aquestes
estones, pugueu viure el clima que hi ha i observar les
dinàmiques, materials i propostes dels Ambients i Espais.

OBRIM LES PORTES



CARNAVAL:
El febrer ha passat i el Carnaval hem
celebrat! La Rua fins al Mercat va ser ben
sonada amb la Batucada de 6è i l’altaveu.
Ens vam divertir amb les consignes, el
pregó, menjant botifarra d’ou, ballant al
pati, mirant l’obra de teatre de les
mestres (si, si! això ja és tradició a la
nostra escola!)

SANT MEDIR:
I el dia 3 de març... caramels al cabàs!
Sant Medir no ens va deixar indiferents...
vam baixar a mig matí al C/ Bailèn i les
Colles no van deixar de passar i tirar
caramels de totes menes! Padrins i fillols
s’ajudaven a anar omplint el cabàs i no
rebre cap cop de caramel...

CELEBRACIONS
D'HIVERN



Aquest 8 M la Comissió Mixta de Gènere
ens proposa l’activitat “Dones de la nostra
vida”, amb la que parlarem a les aules de
dones concretes i properes. A més a més
també repartiran els Calendaris
Feministes creats durant el curs passat
amb les reflexions de diferents escoles
del barri, com a proposta de la
Coordinadora de comissions de Gènere,
Coeducació i Feminisme de les AFA de
Gràcia.

8 M A L'UNIVERS



FLIC: La festa de la literatura infantil: 
no us el perdeu!   LINKS:
FESTIVAL FLIC 11 i 12 marÇ +FLIC RECOMANA

PROPOSTES PEL CAP DE SETMANA!

http://flicfestival.com/barcelona-flic13/
http://flicfestival.com/flic-recomana-13/

