CURS 2017-2018

FULL INFORMATIU 6
VISITES I SORTIDES DEL MES D’ABRIL
P3→ 26 d’abril. Sortida al Trenet del Parc Catalunya. Sabadell (Matí)
1r→ 4 d’abril. Visita a la terrisseria “Casa Valldeperes”. St Sadurní d’Anoia (tot el dia)
13 d’abril. Teatre en anglès “Georgina and the dragon”. CC.Can Rull (matí)
2n→ 13 d’abril. Teatre en anglès “Georgina and the dragon”. CC.Can Rull (matí)
2nA→ 17 d’abril. Activitat “Escultures al carrer”. Parc Catalunya (matí)
2nB→ 19 d’abril. Activitat “Escultures al carrer”. Parc Catalunya (matí)
3r→ 26 d’abril. Teatre en anglès “ Snow White” .CC.Can Rull (matí)
5è→ 18 d’abril. Espectacle de música a l’Auditori de la Caixa. Sabadell (matí)
24 d’abril. Cursa d’Orientació. Parc Catalunya (matí)
6è→ 4 d’abril. Sortida al “Museu de la Ciència i la Tècnica” de Terrassa (matí)
25 d’abril. Cursa d’Orientació. Parc Catalunya (matí)
RECOLLIDA DE ROBA
Com ja hem informat altres vegades, hi ha una empresa solidària que de tant en tant
ve a l’escola a recollir la roba que hi ha “perduda” i ningú l’ha vingut a buscar. Si us
plau, si trobeu a faltar alguna peça de roba a casa dels vostres fills o filles , adreceu-vos
a la direcció del centre i pregunteu per la caixa d’objectes perduts. El dia 17 d’abril
vindran a recollir la roba i ja no hi sereu a temps!
JOCS FLORALS (23 D’ABRIL)
Pel matí celebrarem els “Jocs Florals” a l’escola. Els alumnes participen presentant les
poesies relacionades amb “la música”, que és el tema de l’eix transversal que es
treballa enguany. Hi haurà un premi pel guanyador/a de cada classe.
VACANCES SETMANA SANTA
Us recordem que les vacances de Setmana Santa són del 24 al 2 d’abril ambdós
inclosos. Les classes tornen a començar el dimarts 3 d’abril.

PERÍODE DE PRE-INSCRIPCIÓ
Del 13 al 24 d’abril s’obre el període de preinscripció. Les famílies que tingueu fills/es
que hagin de començar P3 al setembre podreu passar per Secretaria durant aquests
dies a recollir l’imprès, resoldre dubtes i aportar la documentació corresponent. Tingueu
en compte que haureu de portar l’ imprès omplert i la documentació necessària dins del
termini establert.

RECORDEU QUE SEMPRE ESTEU A TEMPS DE REBRE EL FULL INFORMATIU
PER CORREU ELECTRÒNIC. NOMÉS HEU DE COMUNICAR-HO A DIRECCIÓ.
GRÀCIES!

