FULL INFORMATIU

CURS 2014-2015

OCTUBRE
“Amb pluja i vent, l’octubre està content.”

QUÈ FAREM?
ACTIVITATS I ESPORTS FORMATIUS
INFANTIL
Natació
Teatre
Música

Dilluns de 15,15h a 17 h.
Dimecres de 17h a 18 h.
Dijous de 17h a 18 h.

P-3, P-4 i P-5 (poliesportiu de l’Estació del Nord)
P-3, P-4 i P-5
P-3, P-4 a càrrec de l’EMAC (Estudi de música Àngels
Casas)

PRIMÀRIA
Teatre
Dilluns de 17h a 18h
Hip-hop
Dimarts de 17h a 18 h.
Escacs
Dimarts de 17h a 18 h.
Dijous de 17,30h a 18:15 h.
Natació
Migdia. A determinar.
Anglès
SECUNDÀRIA
Escacs
Dimarts de 17 a 18 h.

(poliesportiu de l’Estació del Nord)

A càrrec de Helen Doron English Sagrada Família.

PROVES D’AVALUACIÓ DIAGNÒSTICA
Entre el 13 i el 24 d’octubre, els alumnes de 3r d’ESO faran unes proves d’avaluació diagnòstica programades pel
Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu que tenen caràcter formatiu i orientador per als centres.
S’avaluarà la competència comunicativa lingüística (comprensió i expressió escrita) en llengua catalana i llengua
castellana i la competència matemàtica. Les proves ocuparan 3 sessions que es faran en horari de classe.
Aquestes proves han de valorar l’assoliment de les competències bàsiques al final del primer cicle de l’ESO.

CONCURS DE DIBUIXOS DE LA MERCÈ
Un any més, al voltant de les festes de la Mercè, l’alumnat de Primària ha participat en el Concurs de Dibuixos de la
Mercè. El lliurament del premis tindrà lloc el divendres 3 d’octubre en un acte intern a l’Escola.

XERRADES
Dimecres 15 d’octubre, responsables de la Fundació Banc dels Aliments vindran a l’escola a fer una xerrada a
5è de Primària sobre les tasques que desenvolupa aquesta fundació.
Dilluns 27 d’octubre, l’alumnat de 4t d’ESO assistirà a una xerrada-col·loqui que es farà a l’Escola a càrrec
del Sr. Enric Canet, Director del Casal dels Infants del Raval de Barcelona.

REUNIONS INICI DE CURS
Dimecres 1, 3r i 4t de Primària.
Dijous 2, 2n d’ESO.
Dilluns 6, 1r i 2n de Primària.
Dimecres 8, 4t d’ESO
Dijous 9, 3r d’ESO

CALENDARI DE VACUNACIONS
Dins el calendari de vacunacions que du a terme l’Institut Català de la Salut, el proper dilluns dia 6 d’octubre, els
alumnes de 6è de Primària rebran la primera dosi de la vacuna de l’hepatitis A+B i la primera dosi de la vacuna
contra el virus del papil·loma humà (només les noies).
Cal portar el carnet de vacunació original abans del dia d’administració de la vacuna.

CAMPANYA SOLIDÀRIA
La setmana del 13 al 17 d’aquest mes d’octubre participarem, un cop més, en la Campanya Solidària organitzada
per la "FUNDACIÓ BANC DELS ALIMENTS". Consistirà en una recollida d’aliments de primera necessitat que seran
repartits a diferents entitats benèfiques acreditades de Barcelona i rodalies per tal de fer-los arribar a les persones
necessitades. Ja us farem arribar una circular on donarem una explicació més detallada sobre com es durà a terme
aquesta campanya. Us podem avançar, però, que enguany es recollirà llegums secs, pasta i arròs.
Dins d’aquesta activitat està prevista la xerrada a l’alumnat de 5è de Primària del dia 15 i la visita que els alumnes
de 6è faran a les instal·lacions de la Fundació el dia 14.

ON ANIREM?
INFANTIL
PRIMÀRIA

SECUNDÀRIA

Divendres 17
Divendres 31

P- 3
P-3, P-4 i P-5

Sala Atrium. “En Patufet”.

8,9 i 10
Dimarts 14
Dijous 23
Divendres 31

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

Convivències a Mas Can Pic. Taradell. Osona.
Banc dels Aliments. Zona Franca.
CosmoCaixa. Taller de matemàtiques i natura.

Dilluns 6
Dijous 9
Dijous 23
Divendres 31

Excursió a El Xaragall. Llinars del Vallès. Vallès Oriental.
Castanyada.

Excursió a El Xaragall. Llinars del Vallès. Vallès Oriental.
Castanyada.

Sagrada Família. Conversa en anglès.
Sagrada Família. Conversa en anglès.
CosmoCaixa. Taller de matemàtiques i natura.
Excursió a Collserola.

Normalització lingüística
Vistiplau / vist i plau
El significat d'aquestes dues construccions és el mateix. La diferència que presenten és la funció.
Vistiplau és la forma del substantiu sinònima de verificació i conformitat. Per exemple: El certificat ha de dur el vistiplau
del president. Fixem-nos que en aquest cas, com qualsevol nom, pot portar, per exemple, un article: el vistiplau, un
vistiplau.
Vist i plau són dos verbs coordinats que han esdevingut una locució, que és sinònima de visar, és a dir, verificar i donar
conformitat. Sol anar al final d'alguns documents, a peu de pàgina i de forma aïllada, per introduir la signatura del càrrec
que hi dóna l'aprovació. Per exemple: en una signatura,
Vist i plau
El president

