FULL INFORMATIU

CURS 2014-2015

JUNY
“Juny assolellat i ben tronat, any de molt vi i de molt blat”

 ON ANIREM?
INFANTIL
PRIMÀRIA

SECUNDÀRIA

Dimarts 9
Dimarts 16
Divendres 19
Dimecres 3
Dijous 4
Divendres 5
Divendres 5
Dimecres 10
Divendres 12
Dilluns 15
Divendres 19
Divendres 19
Divendres 19
Dimecres 3
Divendres 19
Divendres 19

P3, P4 i P5
P5
P3, P4 i P5
1r
5è
2n
4t
3r i 4t
1r i 2n
5è
1r i 2n
3r i 4t
5è i 6è
1r
1r i 2n

3r i 4t

Excursió a Can Coll. Collserola.
Visita a l’escola d’Ausiàs March.
Jardins Lina Òdena. Fi de trimestre.
Biblioteca Fort Pienc. Narració de contes.
Visita a la Barcelona medieval.
Museu egipci. Visita i taller de momificació.
Escola d’Infantil. Padrins de jocs de faldes.
Fundació Miró.
Escola d’Infantil. Visita a l ‘hort.
L’Auditori. Cantània.
Centre d’interior d’illa Jaume Perich. Fi de trimestre.
Las Golondrinas. Fi de trimestre.
Facultat de Nàutica. Fi de trimestre.
Badalona.Visita la ciutat romana de Baetulo.
Bowling Pedralbes. Fi de trimestre.
Platja Nova Icària. Fi de trimestre.

 QUÈ FAREM?
JOCS D’AIGUA A INFANTIL
El dimecres 17 de juny donarem la benvinguda a l’estiu de forma divertida i refrescant amb jocs d’aigua al pati.

XERRADA 4t ESO
El dimecres 3 de juny, exalumnes de la nostra escola faran un xerrada a l’alumnat de 4t d’ESO per tal de
compartir les seves experiències en els estudis postobligatoris.

XERRADA D’AVIS
Dimecres 10 de juny (a la tarda) els avis de l’alumnat de 6è de primària vindran a l’Escola per parlar i explicar als
seus néts i netes les seves experiències durant la Guerra Civil i poder donar així una visió personal i quotidiana
d’aquest període de la nostra història estudiat a classe.

PORTES OBERTES ACTIVITATS FORMATIVES







Natació Infantil
Teatre Infantil i Primària
Escacs Primària i ESO
Natació Primària
Hip-hop Primària
Música Infantil

Dilluns 8 de juny. Poliesportiu Estació del Nord (15,30h-16,15h)
Dijous 4 de juny. Sala d’actes Centre Cívic Ateneu Fort Pienc (16h)
Dimarts 9 de juny. (17h-18h)
Dijous 11 de juny. Poliesportiu Estació del Nord (17,30h-18,15h)
Dimarts 16 de juny. (17h-18h)
Dijous 18 de juny. Casp (17h-18h)

 INFORMACIONS
PROVES EXTRAORDINÀRIES D’ESO

L’alumnat d’ESO que no superi satisfactòriament alguna àrea realitzarà les corresponents proves de recuperació els
dies 1, 2 i 3 de setembre. Abans de finalitzar el curs es facilitarà la informació pertinent.

XXVI JOCS FLORALS DE L’EIXAMPLE

A l’acte de lliurament de premis d’aquest certamen han estat premiats el següents alumnes de la nostra escola:
 Maria Denn 2n Pri.
1r premi categoria A (prosa)
 Paula Vacas 6è Pri.
1r premi categoria C (prosa)
 Eric Puyuelo 1r ESO.
1r premi categoria D (prosa)
Els treballs literaris de tots tres alumnes participaran, seguidament, en els Jocs Florals de Barcelona.

III CONCURS DE DIBUIXOS MATEMÀTICS ABEAM
Volem destacar que la nostra alumna de 5è de Primària Martina Ollè ha guanyat el 2n premi de la seva categoria.

CALENDARI ESCOLAR 2015-16
El curs escolar 2015-2016 s’iniciarà el dia 14 de setembre de 2015 i finalitzarà el dia 21 de juny de 2016. Tanmateix,
el consell escolar haurà d’aprovar 4 dies festius de lliure elecció que us seran comunicats a la carta d’estiu.

JULIOL
En el mes de juliol es passarà un rebut amb les sortides de final de trimestre, devolucions diverses, cobrament del
quadern d’estiu als alumnes de primària que l’hagin encarregat i, si és el cas, un rebut amb la reserva de llibres per al
proper curs.

FI DE CURS
Us recordem que les activitats lectives del present curs 2014-2015 finalitzaran el divendres 19 de juny a les 13 hores
(hi haurà servei de menjador; els alumnes que facin ús d’aquest servei hauran de ser recollits a les 15 hores).
ED. INFANTIL:
Lliurament d’informes: divendres 19 de juny
Relació escola-famílies: dilluns 29 de juny (de 9,30 a 13h).
ED. PRIMÀRIA i ESO:
Lliurament d’informes i relació escola-famílies: dilluns 29 de juny (de 9,30 a 13h).

LLIBRES 2015-16
Abans d’acabar el present curs escolar, s’entregarà un full amb el llistat de llibres de text que els alumnes
necessitaran per al proper curs 2015-16. Totes aquelles famílies que vulguin encarregar els llibres a l’escola hauran
de retornar el full degudament emplenat. L’últim dia per retornar el full de comanda serà el dilluns 29 de juny.

HORARI DE SECUNDÀRIA

Us recordem que, tal com està recollit en el Pla General, els dies 15, 16, 17 i 18 de juny no hi haurà classes lectives
per la tarda a l’etapa de Secundària.

FESTA DE FI DE CURS DE L’AMPA
El divendres 12 de juny es celebrarà la festa de l’AMPA amb un munt d’actuacions i sorpreses en el pati de l’IES Fort
Pius a partir de les 17h.
Normalització lingüística

Números i nombres
Totes dues paraules existeixen i són correctes, però tenen significats diferents.
Nombre és sinònim de quantitat. Per exemple, direm que “A l’acte hi va haver un gran nombre d’assistents”;
també podríem dir, doncs, una gran quantitat d’assistents.
Nombre també s’utilitza com a concepte matemàtic: un nombre enter, un nombre negatiu…
En canvi, número s’utilitza per dir el número o nombre d’una sèrie. Per exemple,visc al número 9; el meu número
de telèfon és…; el meu número preferit…

