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Inici de curs
Dimecres, dia 3, a la tarda, tot l’alumnat i professorat celebrarem l’inici del curs al pati de l’escola en
una activitat senzilla i motivadora que ens animarà
a llancar-nos, com ens demana el lema d’aquest
curs, per fer realitat els somnis i desigs que
haurem escrit en un gran full convertit en avió.
Tenim un curs per endavant per créixer, aprendre i
millorar entre tots l’escola i el nostre entorn.
Bon curs!

Escola+Sostenible
Identificar-nos com Escola+Sostenible implica
sensibilitzar-nos per la sostenibilitat i l’especial
cura i protecció del medi ambient.
L’educació ambiental ha d’implicar
a tota la comunitat educativa fent
un esforç en reciclar, reutilitzar i
reduir residus. Convé que els embolcalls dels esmorzars o berenars
siguin reutilitzables, evitant tant
com puguem el paper d’alumini.
Per fomentar una alimentació saludable
recomanem que els dimecres es porti fruita
per esmorzar, a més de l’entrepà si es vol.

Recollida de roba usada

Del 22 d‘octubre al 5 de novembre tindrem al porxo
una gàbia per recollir roba usada. L’entitat que ho
gestiona, Solidança, es dedica a la inserció de persones sense feina mitjançant la gestió d’aquesta
roba usada.
Dimecres, dia 31, celebrarem la castanyada a
l’escola. A la tarda sortirem al pati per fer danses i
cançons de tardor.
Per les famílies que ens vulgueu acompanyar
obrirem a les 4.

Consell Escolar
Dijous, 18 d’octubre, a les 21h tindrem la primera
reunió del curs.
Aquest any, al desembre s’ha de renovar la representació dels diferents estaments al Consell Escolar. Properament prepararem el calendari del procés de renovació però pares i mares ja podeu anar
pensant en presentar-vos com a representants.
www.escolapiesigualada.org

Web i xarxes
Amb el nou curs hem estrenat web en la que podeu trobar la informació de l’escola i del curs, així
com dels diferents projectes que portem a terme.
Les fotografies de les diverses activitats les trobareu a la galeria.
També podeu seguir l’activitat dels diferents cursos a les xarxes Instagram, facebook i twitter.

Dia de lliure disposició

Recordeu que el divendres, 2 de novembre és dia de
lliure disposició i fem pont, tant a Infantil i Primària
com a la Llar d’Infants

Activitat s i sor tides
del 1r trimestre

English Corner
Hello everybody, my name is Chloe and I am
from Wales.

Durant el 1r trimestre es realitzaran les següents sortides:

My first week in school has been very exciting
and I am having lost of fun.

I3

I5

I have been painting, singing new songs with
the children and I have been asiced lots of questions.

I4

Tot Circ a Copons, 16 d’octubre

I am looking forward to the rest of month and
singing more songs.

1r

La Verema a Sant Martí Sarroca, 8 d’octubre
Biblioteca central: Taller de les emocions
“Mariona i els monstres”

I am in Kidergarten and 1st and 2nd of Primary.
We are waiting for John James to do the some
activities from 3r to 6th of Primary.

2n

3r
5è

Museu de la Tècnica de Terrassa, 5 d’octubre

6è

Cosmocaixa de Barcelona, 11 d’octubre

Sortida conjunta: Can Puig, 29 d’octubre

4t

Preavaluació - C. Mitjà i Superior
Dimecres, 31 d’octubre, a la tarda, tindreu disponible a
Educamos la preavaluació de l’alumnat de 3r a 6è amb
l’objectiu de valorar el progres i/o les dificultats i seguirne l’evolució.

Boscos de Can Vidal, 9 de novembre

Biblioteca Central: El curs del meu riu lector, 5
d’octubre
MNAC, 19 d’octubre
Zoom Kids: La revolta dels contes, 20 novembre
La Tossa de Montbui, 26 d’octubre
Taller de reciclatge “Fem una llibreta”

Activitat de piscina

L’alumnat de 2n ha iniciat l’activitat de piscina a Les Comes el primer dilluns d’octubre,
dia 1.

Sonaescola Música Or ff

Ambient s a Inf antil

L’alumnat de 2n i 3r, ha iniciat l’activitat d’aquest
projecte de percussió. A final de curs en podrem
gaudir dels seus aprenentatges en el concert que
ens oferiran els de 3r a l’Ateneu, junt amb altres
escoles, i els de 2n aquí a l’escola.

L’alumnat d’Infantil ha iniciat aquest mes d’octubre una nova experiència que es repetirà les
tardes dels dilluns i del dimecres. En aquestes
estones cada dia podran participar en els
diferents ambients que s’han preparat a les aules
d’Infantil i al Local.

Cursa popular
Diumenge, dia 21 d’octubre. Convidem i animem a
totes les famílies de l’escola a participar en aquest
esdeveniment que dóna el tret de sortida als Jocs
Escolars. Amb la vostra participació podem aconseguir un premi per adquirir material esportiu.

www.escolapiesigualada.org

