FULL INFORMATIU

CURS 2013-2014

MARÇ
“La lluna vella de març no marxa sense glaç”

ON ANIREM?
INFANTIL

Dimecres 5
Dimarts 11
Divendres 21

P5
P3 i P4
P3 P4 i P5

Parc de la Ciutadella. “Enterrament de la sardina”
CosmoCaixa. “Mira com mengen els animals”
Can Coll. Collserola. ”Experimentem el bosc”.

PRIMÀRIA

Dimecres 5
Dimecres 12
Divendres 14
Divendres 14
Dimarts 18
Divendres 21
26/27/28

1r i 2n

Parc de la Ciutadella. “Enterrament de la sardina”
Visita a la Pedrera
Can Canadell. Calders. (Bages). “Fem melmelada”
Món St. Benet. St. Fruitòs de Bages. (Bages)
Plaça del Rei. Restes arqueològiques de la ciutat romana.
Ciutadella ibèrica de Calafell. (Baix Penedès)
Convivències a Can Sans de Fellines. Viladasens. (Gironès)

Dimecres 5
Dimarts 18
Dimarts 18
Dimarts 18
Dimecres 19
Dimecres 19
Dimecres 19
Dijous 20

3r

SECUNDÀRIA

6è
1r i 2n
3r i 4t

5è
5è i 6è
2n

1r
2n
3r
3r
1r
2n
3r

Cosmocaixa. Reaccions químiques
Museu d’Arqueologia i Teatre Grec. Treball de síntesi
Parc de la Ciutadella. Cursa d’orientació. Treball de síntesi
Ruta modernista Pg. de Gràcia. Treball de síntesi
Parc Güell. Treball de síntesi
Museu Olímpic i Jardí Botànic. Treball de síntesi
Barri Gòtic. Treball de síntesi
Visita i taller a La Pedrera. Treball de síntesi.

QUÈ FAREM?
XERRADES
“Internet segura” és el tema que el Mossos d’Esquadra tractaran en una xerrada-col·loqui que es farà el dijous
6 de març amb l’alumnat de 6è de Primària.
L’equip Savieses de la Fundació Aroa presentarà a l’alumnat de 5è de Primària el documental “Savieses
càmera en mà” el dimecres 19 de març amb l’objectiu de fomentar l’intercanvi generacional i compartir
experiències.

TREBALLS DE SÍNTESI
Els alumnes de 1r, 2n i 3r d’ESO realitzaran els seus treballs de síntesi durant la setmana del 18 al 21 de març.
Els respectius centres d’interès són els següents: Descobrim Montjuïc (1r d’ESO), La Barcelona Medieval (2n
d’ESO) i el Modernisme (3r d’ESO).
Per aquest motiu l’hora d’entrada a l’Escola dels alumnes de 1r, 2n i 3r d’ESO durant aquesta setmana (amb
alguna excepció) serà a les 9 hores. L’alumnat de 4t d’ESO farà el seu horari habitual, sense canvis.

REUNIONS DE PARES/MARES D’ALUMNES
Dimarts 18, informació de les Convivències de 2n de Primària. (17,30 h.)
Dimecres 26, informació del viatge cultural a Edimburgh de 3r d’ESO. (18h)

CREART
Enguany, com en cursos anteriors, continuarem participant, juntament amb d’altres escoles del barri, en aquest
projecte artístic impulsat per Centre Cívic Fort Pienc.
Serà el nostre alumnat de 4t i 5è de Primària qui realitzarà els tallers relacionats amb el tema que es treballarà
aquest curs.
Els treballs de tots els alumnes participants s’exposaran en el mateix centre cívic el 3r trimestre.

INFORMACIONS
CALENDARI DE VACUNACIONS
Dins el calendari de vacunacions que du a terme l’Agència de Salut Pública, dimecres 5 de març els alumnes de
6è de Primària rebran la 2a dosi de la vacuna de la varicel·la.

REVISIÓ OPTOMÈTRICA
Dimarts 4 i divendres 7 de març es durà a terme la revisió optomètrica que es farà als alumnes de 2n de Primària,
a càrrec de personal mèdic especialitzat.

DIA FESTIU
Us recordem que, tal com va aprovar el Consell Escolar, el dilluns 3 de març serà festiu a tots els efectes, ja que és
el segons dia festiu de lliure disposició de la nostra escola.

CHALLENGE CROS ESCOLAR
El diumenge 16 de març tindrà lloc la cinquena prova del circuit de Cros Escolar que se celebrarà en el Parc de la
Ciutadella. Ànims a tots els corredors i corredores!

Normalització lingüística
Adjuntar, annexar i acompanyar.
Adjuntar: Fer que (una persona o una cosa) vagi o estigui adjunta a una altra.
Heu d’adjuntar aquesta documentació a la sol·licitud.
En informàtica, afegir (un fitxer o un document) a una missatge que s’envia a través de la xarxa.
Adjuntem els arxius corresponents.
Annexar: adjuntar una cosa a una altra de manera que aquella depengui d’aquesta, i li serveixi de
complement.
Annexo les llistes a aquest document.
Acompanyar: un dels significatsd’acompanyar, entre d’altes, és adjuntar una cosa a una altra considerada
com a principal.
Va acompanyar la sol·licitud amb els documents requerits.

