FULL INFORMATIU

CURS 2014-2015

ABRIL
“Si per l'abril sents tronar, ordi i blat no faltarà”

ON ANIREM?
INFANTIL

PRIMÀRIA

SECUNDÀRIA

Escola Ausiàs March. Visita exposició Jocs Científics. Tarda.

Dijous 9
Dilluns 20
Dijous 23

P3, P4 i P5
P3, P4 i P5
P3, P4 i P5

Divendres 10
Dijous 16
Dimarts 21
Dijous 23

Port Olímpic. Bateig de vela.
Círcol Catòlic de Badalona. “Jack and the magic beans”.
Casal Catòlic de Sant Andreu. “Robin Hood”.
Centre Cívic Ateneu Fort Pienc. Jocs Florals.

Dijous 23
Divendres 24
Dimecres 29
Dijous 30

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

Dilluns 13
Divendres 17

3r i 4t
2n

Dijous 23
Dijous 23

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

Cercle Catòlic de Gràcia. “Tirant lo Blanc”.
Sant Llorenç del Munt i Serra de l’Obac. Vallès
Occidental. Excursió.
Rambla Catalunya.
Centre Cívic Ateneu Fort Pienc. Jocs Florals. Tarda.

Auditori. “El color del metall”
Escola Ausiàs March i Passeig de Sant Joan.

Passeig de Sant Joan. Tarda.
Escola d’Infantil. Padrins de jocs de falda.
Centre Cívic Atreneu Fort Pienc. Inauguració de Creart.
Recorregut del riu Besòs. Aiguafreda. Vallès Oriental.

QUÈ FAREM?
XX JOCS FLORALS DE L’ESCOLA
Aquest mes d’abril se celebren un any més els Jocs Florals, als quals han pogut participar tots els alumnes de
Primària i de Secundària de l’escola.
Pel que fa a Primària, el dimecres 23 d’abril es lliuraran els premis del concurs literari i també del II Concurs de
Fotografia Matemàtica i del I Concurs de dibuix Matemàtic.
L’acte de Primària es farà al matí a la sala d’actes del Centre Cívic Ateneu Fort Pienc; primer es lliuraran els premis
i després tots els alumnes podran gaudir amb la representació d’obres teatrals a càrrec d’alumnes de 6è de
Primària.
En acabar l’acte, tots els cicles aniran una estona al Parc de l’Estació del Nord.
Aquest mateix dia, els alumnes dels cicles Inicial i Mitjà tindran l’oportunitat de comprar els llibres i les roses que
l’alumnat de 4t d’ESO haurà preparat.
L’acte de Secundària tindrà lloc per la tarda i també a la sala d'actes del Centre Cívic Fort Pienc. En el mateix acte
també es lliuraran els premis als guanyadors dels XIV Jocs Científics i del Il Concurs de Fotografia Matemàtica.

XIV JOCS CIENTÍFICS
Un cop més el lliurament de premis dels XIV Jocs Científics coincidirà amb els actes dels Jocs Florals de Primària i
Secundària el dijous 23 d’abril en el Centre Cívic Fort Pienc.
Destaquem com a novetat que enguany també participarà l’alumnat de 6è de Primària.
Dijous 9 i divendres 10, tindrem exposats tots el treballs en el menjador petit per tal que les famílies els pogueu
veure a partir de les 17h.

II CONCURS DE FOTOGRAFIA MATEMÀTICA
Un any més i dins del projecte de ciència Mireia Experimenta tindrà lloc el II Concurs de Fotografia Matemàtica.
Hi participa l’alumnat del Cicle Superior de Primària i el d’ESO.

I CONCURS DE DIBUIX MATEMÀTIC
Matemàtiques i creativitat també será el contigut d’aquest concurs que arrenca enguany en que participaran tots el
alumnes de P5 fins a 5è de Primària.

DIADA DE SANT JORDI
Dijous 23 d’abril els alumnes de 4t d’ESO vendran llibres als alumnes de cicle inicial (1r i 2n) i de cicle mitjà (3r i 4t)
de primària i roses per a tot l’alumnat de l’escola.
Els alumnes d’educació infantil, per la seva part, visitaran l’escola d´Ausiàs March on recolliran les seves roses.
Aquest mateix dia es repartirà a tots els alumnes de l’escola la Revista de Sant Jordi on hi figuren creacions
literàries i artístiques d’un bon nombre d’alumnes del centre.
Els alumnes d’ESO aniran perl matí a la Rambla Catalunya i l’alumnat del Cicle Superior de Primària sortirà per la
tarda a comprar llibres i veure l’ambient del barri. (Pg. de Sant Joan)

REUNIONS DE PARES/MARES D’ALUMNES
Dijous 9 d’abril a les 18 h. Reunió informativa a càrrec de Kids&Us. Casal d’estiu.
Dimecres 29 d’abril a les 17.30 h. 3r i 4t de Primària. Convivències.
3r d’ESO. Viatge d’anglès a Dublin. Data a concretar.

INFORMACIONS
EXPOSICIONS
El dimecres 29 d’abril s’inaugurarà la exposició CreArtamb els treballs realitzats pels alumnes de les escoles
que han participat en aquest projecte artístic a la sala d’exposicions del Centre Cívic Ateneu Fort Pienc.
El tret de sortida será una activitat en que participarà el nostre alumnat de 4t de Primària. Aquest nois i noies
són els que han dut a terme el projecte CreArt enguany.
El dijous dia 9 i divendres dia 10 estaran exposats tots el treballs que participen en el XIV Jocs Científics.
Aquests dies, a partir de les 17h, les famílies podreu veure totes les feines que es presenten a concurs.

Normalització lingüística

Bimensual / bimestral
Si és un fet quinzenal, que té lloc dues vegades al mes, és un fet bimensual.
El Consell es reuneix cada primer i cada tercer dilluns; és a dir, bimensualment.
Si és un fet que té lloc una vegada cada dos mesos, és un fet bimestral.
El Consel es reuneix bimestralment; és a dir, convoca sis reunions a l’any.

