FULL INFORMATIU

CURS 2014-2015

DESEMBRE
“Pel desembre, el fred o el vent fan tremolar el més valent”

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 10 de desembre. Recordeu que cal la invitació que prèviament us haurem fet arribar.
El desenvolupament de l’acte és 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 dimarts 23 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 hauran fet cagar el Tió el dia 22 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 dels treballs del “Concurs de Dibuixos de La Mercè” de primària.
Exposició del concurs de Pessebres de 4t, 5è i 6è 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 22 de desembre es lliuraran les notes d'ESO i dimarts 23 els informes de primària.

XERRADES
Divendres 5 de desembre l’alumnat de 3r i 4t d’ESO assistirà a una xerrada-col·loqui sobre cultura anglosaxona a
càrrec d’un professor nadiu.

CONCURSOS DE FOTOGRAFIA I DIBUIX MATEMÀTIC

Dins del marc de les activitats del projecte Mireia Experimenta, aquest mes de desembre s’inicia el II CONCURS
DE FOTOGRAFIA MATEMÀTICA en el qual hi podrà participar el nostre alumnat d’ESO i del cicle superior de
primària. Els nens i nenes de P5 fins a 5è participaran en el I CONCURS DE DIBUIX MATEMÀTIC.
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Concert de Nadal. Assaig (matí) i concert (tarda). Casino de l’Aliança del
Poblenou.
Jardins antiga carretera d’Horta. Fi de trimestre.
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”
Casal de Gent Gran Fort Pienc. Cantada nadalenca. Plaça Fort Pienc.
Teatre Regina. “Pastorets Superestel”. Fi de trimestre.
Concert de Nadal. Assaig (matí) i concert (tarda). Casino de l’Aliança del
Poblenou (alumnes participants).
Cinemes Icària. Fi de trimestre.

INFORMACIONS
INFORMACIONS DE L'AMPA
Festa de Nadal a l'Escola d'Infantil. Dia 12 de desembre, a les 17h.
Com cada any, l'AMPA organitza una festa de Nadal per als més petits, amb la participació dels alumnes d'ESO. Hi
haurà jocs, tallers, la visita dels patges reials i moltes sorpreses. Us hi esperem!
Quinto de Nadal. Dia 12 de desembre, a les 20h.
Casa Groga (Alí Bei, 120). Aquest any l'AMPA incorpora aquesta nova activitat de Nadal per al més grans i tota la
família. Hi haurà 15 lots de regals, patrocinats per mares i mares i comerços del barri. Cantarem els números junts i
ho passarem molt bé. També comptarem amb la participació d’alumnes d'ESO.

PORTES OBERTES DE NATACIÓ EXTRAESCOLAR
• Infantil, dilluns 15 de desembre.
• Primària, dijous 11 de desembre.

CHALLENGE CROS 2014/15 (Ceeb)
Ja ha començat la temporada del cros escolar. La propera cursa será el VIII Cros Sants-Montjuïc, el dia 14 de
desembre a l’avinguda Reina Maria Cristina (s’ha canviat la ubicació original).
Encara sou a temps de fer la inscripció!
Normalització lingüística
Colindant?
Quan un terreny o una casa està al costat d’una altra, diem que n’és veí o veïna, contigu o contigua, que una casa
confronta amb l’altra o que n’és limítrofa, però no podem dir que és colindant, perquè aquesta no és una paraula
catalana.
La seva casa i la meva són veïnes, comparteixen la paret mitgera.
La seva casa és contigua a la meva.
Dijous 8 de gener es reprendrà el curs.

