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Temps de tardor. Castanyada a l’Escola
Dimarts 31 d’octubre vam celebrar la festa de tardor: la Castanyada. Els
colors de la tardor: groc, taronja, marró ...i vermell són els protagonistes dels
murals i els espais de l’escola.
Al matí, els padrins van anar a buscar els seus fillols, van recollir fruita de les
paradetes i en van menjar plegats al pati amb la resta de companys. A la
tarda, els alumnes van escollir el seu tros de pastís i amb unes bones
castanyes vam fer festa al pati.
Moltes Gràcies a les famílies per la vostra col·laboració en l’elaboració de pastissos i preparació de les
fruites... agrair la vostra presència a l’acabament de les classes, temps de converses que també fan escola.

PODEU FER UNA ULLADA A LA WEB DE L’ESCOLA!!!

Projectes de treball.
A l’escola es treballa per projectes. Els projectes avancen amb l’esforç i la feina conjunta de mestres i
alumnes i sempre que es pot amb la participació dels pares a l’aula, per xerrades, activitats...
Tots ens convertim en protagonistes implicats en activar l’aprenentatge que creix a través de les interaccions
de coneixements, el treball cooperatiu i una dinàmica activa i vivencial a l’aula.
És important la col·laboració de les famílies que aporten materials i motivació perquè els nens i nenes
expliquin el que descobreixen a classe i també pròpies experiències.
Aquests són els primers Projectes del curs, que han servit per donar nom a totes les classes de l’escola:

Concert de Nadal
Per motiu de la convocatòria d’eleccions al Parlament de Catalunya del dia 21 de desembre i tot i
que les informacions que tenim a dia d’avui pel que fa l’ús de les instal·lacions encara no són
definitives; l’escola considera oportú modificar la data del Concert de Nadal inicialment previst pel
22 de desembre, avançant-lo al dia:

Dimecres 20 de desembre

CAL RECORDAR ...
DATES ACTIVITATS MES DE NOVEMBRE:






Dijous 2 de novembre: SAT Teatre “El vestit POP de l’emperador (CM i CS)
Dimecres 22 de novembre: Taller a l’aula “Energies renovables” (3r)
Dijous 23 de novembre: VIII Jugatló de St.Andreu (2n matí).
Caixa Forum “That’s musical” (5è i 6è matí)
Divendres 24 de novembre: Joc viu (Infantil matí)
Palau de la Música “Trencadís de cançons” (1r i 2n matí)
Taller a l’aula “Energies renovables” (4t)
Dimarts 28 de novembre: Museu Egipci de Barcelona (2n matí)

Recollida d'aliments per la Festa Major
L’Escola, com cada any vol col·laborar, en la gran recollida d'aliments que es farà coincidint amb la
Festa Major de la Sagrera entre els dies 16 i 26 de novembre.
Aquesta Campanya de recollida d’aliments bàsics es fa per entregar al rebost d’aliments del barri
gestionat per Càrites que reparteix aliments a la gent més necessitada.
Les famílies que ho desitgin podran col·laborar lliurant els aliments a l’escola.
Tothom hi pot col·laborar portant preferentment aliments de llarga durada.

MOLTES GRÀCIES PER
LA VOSTRA PARTICIPACIÓ

LA VEU DE L’AMPA
Benvolgudes famílies de l'Estel
Ja som a Novembre, i el mes passa ben de pressa! En no res tenim les festes de Nadal aquí!!!
Com cada any, volem fer reposició de joguines al menjador. Feu neteja i porteu-nos a l’AMPA aquelles
que tingueu en bon estat...jocs de taula, puzles, ninos i nines...seran totes benvingudes!!!
Tenim pendent celebrar l’Assemblea Anual de l’AMPA.
Informarem als delegats de cada curs del dia i hora. Aprofitem per recordar-vos la importància
d’aquesta reunió i de la vostra col·laboració amb nosaltres, és per això que us animem a formar part
de l’AMPA!!!
Necessitarem també, de cara a desembre (ja us direm la data) voluntaris per muntar el Pessebre al
hall de l’escola.
Ja tenim la Loteria de Nadal!!! La podreu comprar als delegats de classe, a la Vicky i a la conserge.
Aquest any, segur, segur, segur, que ens toca!!! Molta sort!!!
Per últim, ja podeu consultar a la web de l’AMPA les activitats extraescolars que queden definitives.
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