FULL INFORMATIU

CURS 2014-2015

NOVEMBRE
“El novembre ens vol fer por amb les boires de tardor”

QUÈ FAREM?
XERRADES
Dilluns 10 de novembre, l’alumnat de 2n d’ESO assistirà a una xerrada-col·loqui sobre conductes
incíviques i riscos d’Internet que es farà a l’Escola a càrrec dels Mossos d’Esquadra.
Dilluns 10 de novembre tindrà lloc una xerrada-col·loqui dirigida a l’alumnat de 4t d’ESO a càrrec del Sr.
Enric Canet, director del Casal dels Infants del Raval de Barcelona.
Dilluns 17 de novembre, la Guàrdia Urbana de Barcelona farà una xerrada-col·loqui, a l’escola, sobre
educació viària al nostre alumnat de 4t d’ESO.
Xerrada-taller a Infantil sobre autonomina, responsabilitat i límits en l’etapa infantil a càrrec de la
psicopedagoga de l’escola Mònica de la Calva el dimecres 19 de novembre a les 17,30h.

SESSIONS OBERTES D’ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
La setmana del 10 al 14 de novembre tots els nostres alumnes estan convidats a realitzar, amb els nostres
monitor/es, una sessió de les següents activitats:
Infantil
Teatre, dimecres de 17 a 18h.
Música, dijous de 17 a 18h. (P3 i P4)
Primària
Teatre, dilluns de 17 a 18h.
Hip-hop, dimarts de 17 a 18h.
Escacs, dimarts de 17 a 18h.
Secundària
Escacs, dimarts de 17 a18h

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

CONCERT DE NADAL
Enguany celebrarem el Concert de Nadal el dimecres 10 de desembre al Teatre-Casino Aliança del Poble
Nou (Rbla. del Poblenou, 42-44). Més endavant ja us farem arribar una carta-circular on es detalli l’horari i
altres aspectes importants del desenvolupament d’aquest acte.

SORTEIG CISTELLA DE NADAL
L’alumnat de 4t d’ESO d’aquí a pocs dies començarà a vendre les butlletes del sorteig de dues cistelles de
Nadal per tal de recaptar diners per al seu viatge de fi de curs. El sorteig es farà el mes de desembre, en
combinació amb els resultats de l’ONCE dels dies 11 i 12.

CALENDARI DE VACUNACIONS
Dins el calendari de vacunacions que du a terme l’Institut Català de la Salut, el dimecres 26 de novembre, els
alumnes de 6è de Primària rebran la primera dosi de la vacuna antivaricel·la i la vacuna antimeningocòccica C
conjugada (MCC).
Cal portar el carnet de vacunació original abans del dia d’administració de la vacuna.

ON ANIREM?
INFANTIL

PRIMÀRIA

Dimarts 11
Dilluns 17
Dimarts 18

P5

P4 i P5
P4

Biblioteca Fort Pienc.
Sala Atrium. “Els viatges de Gulliver”.
Biblioteca Fort Pienc.

Divendres 21

1r

Auditori. “Voooox!”

1r
2n
4t

CRARC. Masquefa. Anoia (excursió).
Colònia Sedó. Esparreguera. Baix Llobregat.
CaixaForum. “Canvi de marxa”. Seguretat Vial (arribada
a l’escola a les 15h).

SECUNDÀRIA Dimarts 11
Dimarts 11
Dilluns 17

GUANYADORS/ES CONCURS DE DIBUIX DE LA MERCÈ 2014

1r

2n

3r

4t

5è

6è

Dibuix

Judit
Rodríguez

Biel Escoda

Núria
Moreno

Joaquín Felipe

Joan Arteaga

Carla Camps

Composició

Berta Feijoo

Laia Mateus

Víctor
Romero

Raquel Guasch

Patricia
Guarque

Usue Pons

Color

Bernat Ros

Haoyi Ye

Carlota Mas

Aleix Ortiz

Martina Ollé

Nerea
Rodríguez

Originalitat

Martí López

Víctor
Barrado

Hang Ye

Helena Poves

Aina Amat

Marta Prado

CHALLENGE CROS 2014-2015
Ja tenim data de la primera cursa: 16 de novembre. XI Cros Sant Martí. CEM La Mar Bella.
Per fer la inscripció cal que ens feu arribar la butlleta omplerta juntament amb l’import (7,80€).

Normalització lingüística
El punt volat
El punt de la ela geminada és un punt volat, no pas un punt com els altres (ni tampoc un guió). En el teclat dels
ordinadors es troba a la tecla amb la xifra 3.
La til.la pot ser la solució als teus nervis. La til·la pot ser la solució als teus nervis.
Semblen detalls menors, però aquests detalls distingeixen un text acurat i ben acabat i un altre text menys ben fet.
Si no utilitzeu aquesta tecla per fer el punt volat, el verificador ortogràfic us el marcarà com a error.

