BUTLLETI INFORMATIU SETMANAL

10 de gener 2019

TOTS FEM ESCOLA

Des de la Comunitat educativa de l’escola us volem desitjar
un molt bon any 2019. Estrenem aquest nou any, on disposarem de noves oportunitats per renovar o crear il·lusions,
promeses, somnis, idees, projectes, etc. Aprofitem-ne cada
instant!

CROSS VILA DE RIPOLLET
El proper diumenge dia 13 de gener es portarà a terme el 37è. Cross Vila de Ripollet. Tothom qui es vulgui
(des de P5 fins a 4t d’ESO), es podrà inscriure parlant prèviament amb el professor /a d’Educació Física. El
termini acaba avui!!! Animeu-vos, volem que molts alumnes SG hi participin!
Trobareu horaris i categories a: http://www.pame-ripollet.org/
EXTRAESCOLAR d’ANGLÈS
Ja ha començat l’extraecolar d’anglès per a l’etapa d’Infantil. L’horari serà de 17 a 18.15h. Recordem que les
famílies no cal que vinguin a l’escola a recollir els seus fills a les 17h, sinó que ho faran a les 18.15. El preu és
de 34.80 euros i encara queden places disponibles!

INFORMACIÓ GENERAL

OPTOMETRIA Les famílies que van fer ús d’aquest servei poden passar a bus-car
els resultats de les proves optomètriques a la secretaria de l’escola.

LOTERIA DE NADAL. Les butlletes de la loteria de Nadal de l’escola han estat premiades amb 12 euros.
Aquests diners es poden passar a cobrar per la secretaria.
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EDUCACIÓ INFANTIL

JAQUETES DE PATI (Tots)
Recordeu tornar a portar les jaquetes de pati. Aquests dies fa molt fred!! Recordeu que tots els abrics i jaquetes
han d´anar ben marcats i amb una beta per poder-los penjar. Així faciliteu l´autonomia dels vostres fills i filles.
Us demanem també puntualitat a les entrades i sortides.

Inici del
2n trimestre
EDUCACIÓ PRIMÀRIA

Iniciem el segon trimestre del curs, amb energies renovades i moltes ganes d´aprendre. Treballarem entre
tots, família i escola, per tal que els nens i nenes continuïn creixent.

AUDICIÓ MUSICAL (5è i 6è de primària)
El proper dimarts dia 15 de gener el Cicle Superior de Primària anirà a l´ auditori de Ripollet per gaudir de
l´audició musical “Les dones del Rock”
CROSS ESCOLAR POPULAR (de P-5 a 6è de Primària)
El proper diumenge dia 13 de gener té lloc el Cross Escolar. Recordeu consultar a la Pàgina web PAME els horaris. www.pame-ripollet.org
JUGUEM JUNTS (1r i 2n)
Us recordem que demà divendres a la tarda els més petits de primària, no faran tallers i dedicaran la tarda a compartir amb els companys i companyes algunes joguines que portaran de casa.

IMPORTANT (Tots)
Ara que fa fred, recordeu que totes les peces d´abric (bufandes, gorres, guants...) han d´anar marcades amb el nom.
Els abrics i jaquetes també han d´anar marcats i han de portar una beta per poder-los penjar.
Us demanem també puntualitat a les entrades. A les 9 s´inicien les classes, i tots els alumnes que arriben tard a banda
d´interrompre el funcionament de les classes es perden les rutines del matí.
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E. SECUNDÀRIA

DEVOLUCIÓ PSICOTÈCNICS 2n i 4t ESO
El proper dilluns 21 de gener a les 18.15h les famílies dels alumnes
de 2n i 4t d’ ESO rebran les proves psicotècniques que van fer els
seus fill-es. En aquesta sessió el psicòleg Sr Ivan Puigarnau comentarà els aspectes generals d’aquestes proves i ens indicarà la millor
forma per interpretar-les. També podreu preguntar-li tot aquells
dubtes que us puguin generar. Entrada pel carrer Afores.

APRENENTATGE COMPARTIT 4t ESO

El proper dimecres dia 23 a la tarda els alumnes de 4t d’ESO realitzaran l’activitat
“Aprenentatge compartit” amb els alumnes de l’etapa d’infantil de l’escola. Es tracta d’un
projecte d’Aprenentatge Servei on els alumnes de 4t d’ESO, distribuïts en tres blocs preparen activitats i explicacions sobre diferents àmbits: procediments pictòrics per P3, activitats sobre els romans P4 i experiències científiques a P5.

TALLER DE COMPETÈNCIES EMOCIONALS 4t ESO
Laia Mestres, educadora i màster en educació emocional i benestar, realitzarà un taller
de 6 hores als alumnes de 4t d’ESO. Aquesta formació començarà el proper divendres
dia 18 de gener i i finalitzarà el divendres dia 1 de febrer. El taller té com a objectiu que
els nostres alumnes mirin al futur tenint en compte els seus somnis i passions a través
d’un treball d’objectius adaptatius a les seves necessitats.
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AFA

Benvolgudes famílies, des de l'AFA de l'escola us volem desitjar un molt bon any 2019.
Esperem que aquest sigui un any ple d'emocions, de descobertes, de persones que ens complementin i
ens facin feliços.
Tot l'equip de l'AFA tenim un gran objectiu per aquest 2019: treballar de valent per tal que els
nostres infants siguin més feliços... t'hi apuntes?

ADMINISTRACIÓ
Us volem recordar que podeu veure el conceptes dels rebuts mensuals a la plataforma Alexia. Si alguna família no
hi pot accedir, pot demanar les contrasenyes a secretaria.

MENJADOR

Recordeu també que tots els nens/es que es quedin esporàdicament al menjador i tinguin dietes o intoleràncies
han d’avisar (via telefònica o presencialment) a secretaria a primera hora del matí.
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