FULL INFORMATIU

CURS 2013-2014

DESEMBRE
“Dies de desembre, dies de malura, tot just es fa
de dia que ja és nit obscura”

QUÈ FAREM?
CONCERT DE NADAL
El Concert es farà al Teatre-Casino Aliança del Poble Nou, situat a la Rambla del Poble Nou, 42-44 (cantonada
Ramon Turró) el dimecres 11 de desembre. Recordeu que cal la invitació que prèviament us haurem fet arribar.
El desenvolupament de l’acte serà el següent:
- A les 16,45 h. entraran les famílies assistents a l'audició. Cal ocupar totes les butaques sense deixar seients
buits. A l’entrada hi haurà alguns alumnes de 4t d’ESO que demanaran la vostra col·laboració voluntària per
al seu viatge de fi de curs.
- En acabar la seva cantada cada grup-classe tornarà als seus seients.
- Ningú podrà abandonar el teatre fins que no finalitzi el Concert.
- En acabar l’acte els familiars assistents seran els primers de sortir del teatre i anar al carrer. Els alumnes
d’Educació Infantil, els quals es trobaran, com altres anys, en un pati annex al teatre, amb sortida
independent al carrer; sortiran esglaonadament (de P3 a P5). Seran les seves mestres qui els donaran als
seus pares. La recollida es farà per la porta de l’esmentat pati situada al costat de l’entrada principal (sortint
al carrer a la dreta). La resta d’alumnes sortiran per la porta principal acompanyats pel professorat; les
famílies podran recollir-los com es fa habitualment.
- Entenem que tot l’alumnat d’Infantil, Primària i ESO, en acabar l’acte, serà recollit pels seus pares i/o
familiars i marxarà cap a casa amb llurs famílies.
- L’escola romandrà tancada a partir de les 17h. Queda afectada l’activitat de Teatre a Infantil que no es farà.

EXPOSICIONS
Es faran divendres 20 amb el següent horari:
Infantil (Casp): de 15,30 h. a 17 h.
- Recollida de treballs i àlbums.
- Decoracions d’escola realitzades pels nens i nenes:
- Projeccions de fotografies del curs.
Els nens i nenes de P3, P4 i P5 faran cagar el Tió el dia 19 per la tarda.
Primària i Secundària (Ausiàs March): de 15,30 h. a 17 h.
- Recollida d’Informes i àlbums de 1r, 2n, 3r, 4t, 5è i 6è de Primària.
- Visita al Pessebre (planta baixa, vestíbul).
- Exposició en el gimnàs del “Concurs de Dibuixos de La Mercè” de Primària.
L’alumnat de 4t d’ESO realitzarà diverses activitats per tal de recaptar diners per al seu viatge de fi de curs.

LLIURAMENT D’INFORMES I NOTES
Dilluns 16 de desembre es lliuraran les notes d'ESO. Divendres 20 de desembre es lliuraran els informes de
Primària.

I CONCURS DE FOTOGRAFIA MATEMÀTICA
Dins del marc de les activitats del projecte Mireia Experimenta, aquest mes de desembre arrenca el I
CONCURS DE FOTOGRAFIA MATEMÀTICA en el qual hi podrà participar el nostre alumnat d’ESO i del cicle
superior de Primària.

HIGIENE BUCODENTAL
Dijous 12 de desembre personal de l’Agència de Salut Pública de Catalunya durà a terme una sessió
informativa d’higiene bucodental al nostre alumnat de 1r de Primària amb l’objetiu de prevenir la càries dental.
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Concert de Nadal. Assaig (matí) i concert (tarda). Casino de
l’Aliança del Poblenou.
Centre Cívic Fort Pienc. “Juga i tria”
Jardins del Pont de Marina.
Centre Cívic Fort Pienc. “Juga i tria”
Concert de Nadal. Assaig (matí) i concert (tarda). Casino de
l’Aliança del Poblenou.
Sta. Llúcia. Fira de pessebres (Sagrada Família).
Centre Cívic Fort Pienc. “Juga i tria”
Centre Cívic Fort Pienc. “Juga i tria”
Teatre Regina. “El conte de Nadal”
Cantada al Casal d’avis Fort Pienc. Després plaça Fort Pienc.
Concert de Nadal. Assaig (matí) i concert (tarda). Casino de
l’Aliança del Poblenou (alumnes participants).
Cinemes Icària.

INFORMACIONS
NOTA INFORMATIVA DE L'AMPA
El proper divendres 13 de desembre, entre les 17 i les 19h, l'AMPA Mireia donarà la benvinguda als nous
membres de la nostra comunitat amb una festa pels més menuts, de P3 a P5. Mares, pares, educadors i infants
cantarem cançons nadalenques, farem tallers i jocs i saludarem un rei mag. No us ho perdeu!

SERVEI DE MENJADOR
Estem introduïnt l’ús de la carmanyola als alumnes a l’hora de dinar i davant la necessitat de valorar les
necessitats i problemes organtizatius us demanem que totes aquelles famílies que hi estigueu interessades
ho comuniqueu a la secretaria del centre.

PORTES OBERTES DE NATACIÓ EXTRAESCOLAR
Dilluns 9 de desembre (Infantil). Dijous 12 de desembre (Primària)

CHALLENGE CROS 2013/14 (Ceeb)
Us recordem que el proper diumenge dia 1 de desembre tindrà lloc la primera cursa (ajornada degut al mal
temps) en el Poliesportiu de la Marbella. Ànim a tots els participants!

CAMPANYA SOLIDÀRIA
Volem fer extensiu a les famílies de l’escola l’agraïment del Patronat de la Fundació Banc dels Aliments per
l’esforç realitzat en la campanya del Dia Mundial de l’Alimentació.
En aquesta campanya, la nostra escola ha contribuït amb 416 kg. al total dels 10.500 kg. recaptats en
aquest Programa d’Escoles, aliments que aniran destinats a les famílies mes necessitades.
Normalització lingüística
Tràfic i trànsit
Si esteu comerciant, fent una activitat de intercanvi o un transport, esteu traficant amb la mercaderia amb què
tracteu.
En canvi, si esteu passejant, passant per la via pública o circulant amb el vostre vehicle esteu transitant.
Encara una altra: Si esteu enmig d’un afer que us causa enrenou o trasbals, esteu passant un tràfec.
Augmenta el tràfic de productes agricoles per la frontera.
Avui el trànsit per l’autopista estava molt malament..
La Maria té paletes a casa…Quin tràfec!

Dimecres 8 de gener es reprendrà el curs.

