FULL INFORMATIU

CURS 2014-2015

FEBRER
“Sol de febrer mai dura un dia sencer”

ON ANIREM?
INFANTIL

Dimecres 4
Divendres 13

P3, P4 i P5
P3, P4 i P5

Teatre Regina. “La Ventafocs”
Rua de Carnestoltes.

PRIMÀRIA

Dijous 12
Divendres 13

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

Mercat de Santa Caterina.
Rua de Carnestoltes.

Divendres 13
Divendres 20
Dimarts 24
Dimecres 25
Divendres 27
SECUNDÀRIA

Divendres 13
Divendres 13
18, 19 i 20

5è i 6è
1r i 2n
1r i 2n ESO

1r, 2n, 3r i 4t
1r i 2n

Parc de l’Estació del Nord. Tarda.
Escola carrer Casp. Padrins de jocs de falda. Tarda.
La Pedrera i barri modernista. Eixample.
Teatre Regina: “La comèdia de l’olla”
Excursió a Les Quingles. Calders. Bages.
Rua de Carnestoltes.
Poliesportiu Estació del Nord.
Convivències a la Molina. Cerdanya.

QUÈ FAREM?
PROJECTE DE PADRINS DE JOCS I CANÇONS DE FALDA
Engeguem de nou aquest projecte que suposa un estímul important per tal d’enfortir l’autoestima i l’expressivitat
emotiva de petits i grans.
El nostre alumnat de P3 tindrà un padrí/na de 4t de Primària que, cada tres setmanes aproximadament,
ensenyarà al seu fillol/a la cançó i el joc que haurà après prèviament.

PROVES D’AVALUACIÓ DE QUART D’ESO
Els dies 10 i 11 de febrer es duran a terme, novament, les proves d’avaluació externa a l’alumnat de 4t d’ESO.
Se centraran en competències lingüístiques (en llengua catalana, en llengua castellana i en llengua anglesa) i en
competències matemàtiques. Les proves tindran lloc de manera simultània a tots els centres educatius.

XERRADES
Divendres 20 de febrer, els alumnes de 6è de Primària assistiran a una xerrada informativa sobre l’ESO
(organització, matèries del currículum, professors/res, etc.) a càrrec de professorat i alumnat d’ESO de l’escola.

REUNIONS DE PARES/MARES D’ALUMNES
Pares/mares de 6è de Primària, dimecres 11 de febrer a les 17,30h., presentació i informació sobre l’ESO.
Pares/mares de 4t d’ESO, dimecres 18 de febrer a les 18h., orientació d’estudis postobligatoris i viatge fi de
curs.
Pares/mares de P5, dijous 19 de febrer a les 17,30h., presentació i informació sobre Ed. Primària.

LLIURAMENT D’INFORMES
Divendres 20 de febrer es lliuraran els informes dels alumnes d’Infantil.

CELEBRACIÓ DEL CARNAVAL
Ja ens estem preparant per celebrar un any més el Carnaval a l’escola. Sa majestat Carnestoltes, com és el seu
costum, ens donarà unes consignes que nosaltres complirem de bon grat per tenir-lo content. Per tenir-lo encara
més satisfet, dijous 12 de febrer (Dijous Gras) li donarem una coca de llardons i divendres 13 el traurem a
passejar en la Rua que farem en el seu honor.
Enguany tornarem a fer una única rua conjuntament totes les etapes de l’escola (Infantil, Primària i ESO). El punt
de partida serà l’escola d’Ausias March des d’on anirem fins el carrer Casp a recollir l’alumnat i familiars d’Infantil
per, des d’aquest punt, dirigir-nos tots plegats cap al carrer Nàpols i baixar fins al Parc de l’Estació del Nord.
A la tarda continuarem la gresca i cada curs farà la seva.

INFORMACIONS
RESERVA I CONFIRMACIÓ DE PLAÇA
El Departament d’Ensenyament ens ha comunicat que possiblement (encara no s’ha aprovat oficialment) el
procés de preinscripció per al curs 2015-2016 serà del 9 al 20 de març. Com ja sabeu tots els nostres alumnes
tenen la plaça assegurada per al curs vinent.
Us recordem que si per algun motiu els vostres fills/filles no han de continuar a l’escola el proper curs 2015-2016,
cal que ho comuniqueu a Secretaria el més aviat possible (abans del 28 de febrer). D’aquesta manera evitarem
que quan comenci el període de preinscripció haguem de refusar alumnes que tal vegada tindrien plaça.

DIA FESTIU
Us recordem que, tal com va aprovar el Consell Escolar, el dilluns 16 de febrer serà festiu a tots els efectes, ja
que és el segon dia festiu de lliure dispoció de la nostra escola.

Normalització lingüística
1 i 11
Apostrofem el, la i de davant dels nombres que, escrits en lletres, comencen amb vocal, tant si el nombre
s’expressa en xifres aràbigues com en xifres romanes. Les regles d’apostrofació es compleixen tant si en lloc
dels símbols numèrics escrivim els noms que els corresponen amb lletres.
L’11 de novembre – L’onze de novembre
L’1 de març -- L’u de març
L’XI Fira de la Terrissa – L’Onzena Fira de la Terrissa
Un import d’1.000.000 d’euros

