FULL INFORMATIU

CURS 2013-2014

JUNY
“Juny assolellat i ben tronat, any de molt vi i de molt blat”

ON ANIREM?
INFANTIL

Dimecres 11
Divendres 20

P5
P3, P4 i P5

Visita escola d’Ausiàs March (tarda).
Jardins Lina Òdena. Fi de trimestre.

PRIMÀRIA

Dimarts 3
Divendres 6
Dimarts 10
Dijous 19
Divendres 20
Divendres 20
Divendres 20
Divendres 20

5è
2n
4t i 5è
5è
1r i 2n
3r i 4t
5è
6è

Passejada Barcelona Medieval.
Museu Egipci.
Tria bo, tria sa. Campanya Caprabo-Generalitat.
Escola d’Infantil. Cançons de Cantània (tarda).
Jardins Jaume Perich.
Museu Picasso.
Parlament de Catalunya.
Planetari de l’Escola de Nàutica i Parc de la Ciutadella.

SECUNDÀRIA

Divendres 20
Divendres 20

1r i 2n

Bowling Pedralbes.
Platja Nova Icària.

3r i 4t

QUÈ FAREM?
REUNIONS DE PARES/MARES D’ALUMNES
Dimarts 3, pares i mares de P5. Balanç d’etapa d’infantil (17,30 h).

VACUNACIONS
Dins el calendari de vacunacions que du a terme l’Agència de Salut Pública, dijous 12 juny l’alumnat de 6è de
primària rebrà la 3a dosi de la vacuna antihepatitis A i B i la del papil·loma humà (nenes).

XERRADA D’AVIS
Divendres 13 de juny (a la tarda) els avis de l’alumnat de 6è de primària vindran a l’Escola per parlar i explicar als
seus néts i nétes les seves experiències durant la Guerra Civil i poder donar així una visió personal i quotidiana
d’aquest període de la nostra història estudiat a classe.

PORTES OBERTES ACTIVITATS FORMATIVES
Natació Infantil
Teatre Infantil i Primària
Escacs Primària i ESO
Natació Primària
Hip-hop Primària
Música Infantil

Dilluns 16 de juny. Poliesportiu Estació del Nord (15,30-16,15h)
Dilluns 2 de juny. Sala d’actes Centre Cívic Ateneu Fort Pienc.(17,15h)
Dimarts 10 de juny. (17-18h)
Dijous 5 de juny. Poliesportiu Estació del Nord (17,30-18,15h)
Dimarts 17 de juny. (17-18h)
Dijous 19 de juny. Casp (17-18h)

INFORMACIONS
PROVES EXTRAORDINÀRIES D’ESO
L’alumnat d’ESO que no superi satisfactòriament alguna àrea realitzarà les corresponents proves de recuperació els
dies 1, 2 i 3 de setembre. Amb els butlletins de notes de final de curs es facilitarà la informació pertinent.

CALENDARI ESCOLAR 2014-15
El curs escolar 2014-2015 s’iniciarà el dia 15 de setembre de 2014 i finalitzarà el dia 19 de juny de 2015. Tanmateix,
el consell escolar haurà d’aprovar 3 dies festius de lliure disposició que us seran comunicats al mes de juliol amb la
resta d’informació del proper curs.

JULIOL
En el mes de juliol es passarà un rebut amb les sortides de final de trimestre, devolucions diverses, cobrament del
quadern d’estiu als alumnes de primària que l’hagin encarregat i, si és el cas, un rebut amb la reserva de llibres per al
proper curs.

FI DE CURS
Us recordem que les activitats lectives del present curs 2013-2014 finalitzaran el divendres 20 de juny a les 13 hores
(hi haurà servei de menjador; els alumnes que facin ús d’aquest servei hauran de ser recollits a les 15 hores).
ED. INFANTIL:
Lliurament d’informes: divendres 20 de juny
Relació escola-famílies: divendres 27 de juny (de 9,30 a 13 h).
ED. PRIMÀRIA i ESO:
Lliurament d’informes i relació escola-famílies: divendres 27 de juny (de 9 a 13 h).

LLISTAT LLIBRES 2014-15
Abans d’acabar el present curs escolar, es farà arribar un full amb el llistat de llibres de text que els/les alumnes
necessitaran per al proper curs 2014-15. Totes aquelles famílies que vulguin encarregar els llibres a l’escola hauran
de retornar el full degudament omplenat. L’últim dia per retornar el full de comanda serà el dilluns 30 de juny.

HORARI DE SECUNDÀRIA
Us recordem que, tal com està recollit en el Pla General de Centre, el dies 16, 17, 18 i 19 de juny no hi haurà classes
lectives per la tarda a l’etapa de Secundària.

FESTA DE FI DE CURS DE L’AMPA
Un cop més, el divendres 13 de juny se celebrarà la festa de l’AMPA amb un munt d’actuacions i sorpreses en el pati
de l’IES Fort Pius a partir de les 17h.

SOMESCOLA.CAT
Somescola.cat, plataforma d’entitats cíviques, culturals i de l’àmbit educatiu a la qual estem adherits, convoca per
dissabte 14 de juny a les 18h una mobilització festiva en defensa de l’escola catalana i el model de cohesió social
que aquesta representa, i en protesta per la voluntat d’imposició de la LOMCE i les sentències del Tribunal Suprem
que qüestionen el paper del català com a llengua vehicular de l’ensenyament al nostre país.
Normalització lingüística
És correcte el mot taquilla?
De vegades tenim al cap que la paraula taquilla és incorrecta i la canviem per “guixeta”. Però… anem
a pams!
La taquilla és el lloc (en una estació, en un teatre…) on es venen els bitllets o les entrades: Quedem
al davant de la taquilla mitja hora abans de l’obra?
En canvi, el lloc on deixem els objectes personals, per exemple al gimnàs, no és la taquilla, però tampoc
la “guixeta”, que no existeix, sinó l’armariet:
“M’he oblidat el cadenat i no sé si arriscar-me a deixar la bossa a l’armariet o portar-la a la recepció.”

BON ESTIU!

