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Arriba el projecte d’escola
Som-hi, continua, l’esport t’ajuda: fES-TE’L teu!
El proper dilluns comencen els Tallers del Projecte d’Escola... us animem a participar-hi! Una oportunitat per
veure i viure l’escola des de dins. Enguany el tema triat és l’esport i tots els valors que aquest comporta.
Treballarem la història i els orígens de l’esport, les olimpíades, els JJOO de Barcelona ’92 i també en
practicarem un munt. A través del projecte i dels tallers volem fomentar els valors com la cooperació, la
convivència, les competències personals i l’assoliment de continguts d’altres àrees amb l’esport com a fil
conductor.
La cloenda de la setmana del Tallers es farà divendres 13 al matí amb una CURSA ESCOLAR a la Plaça del
General Moragues. Totes les famílies esteu convidades a animar als vostres fills i filles.

I una setmana després.... SANT JORDI
Podríem pensar que només parlem de llibres per Sant Jordi; però no és així.
Des de l’Escola, dia a dia, proposem activitats relacionades amb els llibres i
amb les dinàmiques de lectura. Els nens i nenes en parlen molt sovint, quan han
de tornar-los a la biblioteca, quan n’han de llegir amb els seus padrins o fillols, quan
han de tornar la maleta viatgera, quan han fet recerca d’informació per un projecte de classe... La lectura és un
procés interpretatiu a través del qual construïm significats, és una activitat a través de la qual construïm i
ampliem el nostre coneixement del món que ens envolta.
Des de la Biblioteca es vol dinamitzar la lectura amb activitats i recursos que estimulin l'hàbit lector i el gust
per llegir. A més a més els alumnes de cicle mitjà també han fet una visita a la biblioteca del barri.
Us animen a acompanyar els vostres fills/es a les biblioteques de la zona –Marina Clotet i Can Fabra- i fer ús
d’un espai públic en el que podeu participar tots els membres de la família.
http://ajuntament.barcelona.cat/biblioteques/biblasagrera/ca
Aprofitem per agrair de forma molt especial la col·laboració de les mares que formen part de la comissió de
biblioteca en les tasques que es realitzen en la Biblioteca de l’Escola. Moltes gràcies.
Des de casa, si voleu un bon lloc per fer una bona tria de llibres podeu mirar aquesta web:
http://www2.rosasensat.org/pagina/el-garbell
Una altra proposta pot ser visitar el Saló del Còmic que es celebrarà aquests dies amb el tema: El còmic, una
eina pedagògica. Més informació: www.comic-barcelona.com
La Diada de Sant Jordi representa un bon moment per vitalitzar la lectura, per regalar un llibre, sempre amb la
intenció de compartir el plaer de llegir. Un any més una oportunitat, per compartir una lectura, ja sigui amb la
intenció d'aprendre o llegir tan sols per passar-ho bé, per plaer.
Aprofiteu la Diada de Sant Jordi per mirar i remenar per les parades de llibres del barri o ciutat i sobretot la
de la nostra ESCOLA.

FELIÇ DIADA DE SANT JORDI
JORNADA INFORMATIVA PER A LES NOVES FAMÍLIES DE P-3
Alumnes de 6è:
Gràcies per la vostra col·laboració a l’hora d’explicar als pares que tenen un fill de 3 anys com és la nostra
escola. L’interès i entusiasme que veu manifestar a l’hora d’explicar les activitats i els espais de l’escola
parlen molt de les vostres experiències i els sentiments que converteixen L’ESTEL en la vostra escola.
Feia goig escoltar les vostres paraules i descobrir la vostra implicació.
Com diu el “Foraster” de TV3: SOU MOLT BONA GEEEENT!!!

BENVOLGUTS PARES I MARES DE PARVULARI!
DIMARTS 17, DIMECRES 18, DIJOUS 19 I DIVENDRES 20 D’ABRIL, LES FAMÍLIES D’EDUCACIÓ INFANTIL NO
PUJARAN A BUSCAR ELS NENS I NENES A L’AULA JA QUE PREPARAREM LA DECORACIÓ DEL PROJECTE D’ESCOLA :
“ SOM-HI, CONTINUA, L’ESPORT T’AJUDA: F’ES-TE’L TEU” .
LES TUTORES BAIXARAN ELS INFANTS AL VESTÍBUL A PARTIR DE LES 16:20h.
MOLTES GRÀCIES

DILLUNS 23 D’ABRIL CELEBRACIÓ A L’ESCOLA DE LA DIADA DE SANT JORDI.
Matí: Lliurament de premis de la 21a edició del Premi Literari Mestra Leonor Pérez.
Tarda: 15:30h Portes Obertes a les famílies per a visitar l’escola.

CAL RECORDAR...

Escola oberta als pares... veniu a fer un viatge amb els vostres fills per l’escola!!!
DATES ACTIVITATS MES D’ABRIL:





Dimarts 10:
Dimarts 17:
Dimecres 18:
Dimecres 25:



Dijous 26:

Xerrada a l’escola “Internet Segura” Mossos d’Esquadra
Sortida al Teatre SAT SANT ANDREU “Per terra de dracs” (1r i 2n) CI
Sortida de música a l’Auditori. Maaaambo! (3r i 4t) CM
Sortida FUNDACIÓ MIRÓ P3
Sortida de música al CAIXAFORUM. Els Mousakis (5è i 6è) CS
Sortida FUNDACIÓ MIRÓ P4-P5

PLA DE CONSUM DE FRUITA A LES ESCOLES:
L’entrega corresponent al mes d’abril es farà dilluns 23.
Menjarem fruita a l’Escola dimarts 24 i dimecres 25 i dijous 26. Recordeu que els nens i nenes no portin
esmorzar.
Aquest mes s’inclourà la següent fruita:
* Plàtan * Poma vermella * Poma golden * Pera Conference

LA VEU DE L’AMPA
Hola Estelencs i hola Primavera!!!
Vinga, vinga que s’acosta la diada més bonica de l’any…l’escola, els mestres i els nostres nens ja s’estan preparant i
nosaltres també…
Com cada any tindrem la nostra paradeta de llibres i la venda de les roses més precioses del món, no les trobareu
enlloc millors!!!
Pels nouvinguts, a la paradeta hi venem aquells llibres que no vulgueu i que estiguin en bon estat. Podeu seguir
portant-ne fins el dimecres 18 d’abril i els podeu deixar a la Vicky.
I com que ja arriba el bon temps s’ha de començar a pensar en els casals d’estiu. La reunió informativa serà el
proper dijous 19 d’abril a les 16:45h al menjador de l’escola. Les inscripcions seran el 24 i 25 d’Abril de 16:30h a
17:30 al despatx de l’AMPA.

Que tingueu una boníssima diada!!!
La Junta de l’AMPA
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