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SORPRESA I REGALS PER L’ESTEL
El primer dia, quan vam entrar a l’Escola, tots els alumnes ens vam trobar a la
primera planta i... tot era ple de regals!!!!
Donem les gràcies a l’AFA per fer possible estrenar
joguines cada gener!!!
Aquest any, les joguines són per compartir a l’hora de l’esbarjo. Al
pati es poden fer jocs de córrer i competir i
també volem aquelles activitats alternatives més pausades per
passar una bona estona amb els companys i amics.

PROPÒSITS PER A UN NOU ANY
Qui no ha fet propòsits per a un nou ANY? Els alumnes de 5è han proposat nous propòsits
però a més... han
treballat habilitats lingüístiques, han plantejat un treball cooperatiu en equips, han reflexionat sobre valors
importants en el creixement com a persones...
S’ha parlat amb els alumnes i ells mateixos han explicat l’experiència...
En un paper petit s’han escrit les idees de coses que volem millorar i desprès s’han posat en comú. Hem
fet un grup amb els companys de la taula.
Vam decidir escriure tots el propòsits del nou any en papers de colors, amb diferent decoració i desprès
enganxar-los en una cartolina.
Cada grup tenia coses diferents i cada grup tenia el seu mètode per parlar i decidir quins propòsits
s’havien d’escriure. Hem fet un mapa d’idees o hem fet un llistat amb accions a millorar i també hem
preparat una exposició davant tota la classe per posar en comú el contingut de totes les cartolines.
Quan s’ha preguntat respecte el propòsit més difícil d’aconseguir la majoria d’alumnes ha coincidit...
Respectar les persones , les accions dels altres i NO fer grups tancats. Quan juguem no jugar sempre amb la
mateixa persona, hi ha gent que es pot quedar sola.
Un propòsit fàcil d’aconseguir: Aixecar la mà perquè ja hem millorat molt!!!
S’han fet molts propòsits, potser no podem fer el canvi molt ràpid però pensem que
aquests propòsits ens ajudaran a canviar com a persones.
Els murals, penjats a classe també poden ser útils per aquells companys que no facin
els propòsits que hem compartit, en qualsevol moment poden anar al mural i
reflexionar. Segur que ens ajudarà a recordar i a rectificar actuacions no tan correctes.
Una activitat de classe ha de tenir el vessant pedagògic i d’aprenentatge però també és important que
pugui esdevenir una experiència de creixement personal.
Alumnes 5è

XERRADA PER A FAMILIES
“VET AQUÍ UN ÀPAT”
dimarts 15 de gener Horari: 17h - 18h
xerrada sobre una alimentació equilibrada i variada, el que significa una dieta saludable.
xerrada amb l’objectiu d’informar i promoure la reflexió entorn al consum de fruita, hortalisses i llet.

Esperem la vostra assistència
Es demana una comunicació prèvia d’assistència en el cartell situat al vestíbul de l’Escola.

CAL RECORDAR
DATES ACTIVITATS MES DE GENER:
 Divendres 11: Taller a l’escola: Stop soroll, fem salut! (5è, 6è) A l’escola
 Dimarts 15 de gener: Sortida SAT: Els cistells de la caputxeta (Parvulari)
 Dimarts 22 de gener: Sortida SAT: Blowing (3r, 4t)
Dimarts 29, dimecres 30 i dijous 31: Esmorzar FRUITA
 Dimecres 30: Taller a l’escola: Reciclet, un conte i tot net (1r i 2n)
 Dimecres 30: Sortida Can Framis. Contempl’ART! El racó de l’artista (5è, 6è)
 Dijous 31: Xerrada: “Internet Segura” Mossos d’Esquadra (6è)

LA VEU DE L’AFA
Bon any 2019 famílies!!!!!!
Esperem que hagueu passat unes bones festes en companyia de les vostres famílies, amics i que els
Reis d´Orient i el Pare Noel us hagin deixat molts regalets!!!! Per l´escola també han passat i han
deixat joguines pels nostres infants.....!!!!!!!!
Us volem recordar que des de l’AFA hem obert unes comissions per tots aquells que vulgueu
col·laborar en totes les activitats que gestionem.
Us recordem que les llistes estan al vestíbul de l´escola, vinga, apunteu-vos-hi que us necessitem !!!
Volem felicitar a l´escola pel magnífic concert de Nadal que ens van oferir els nostres nens i nenes el
passat 21 de desembre.
El proper 23 de gener tindrem el super berenar que organitzen el alumnes de 6è.
Encara falta molt pel Carnestoltes, però us avisem que començarem a preparar el ball de paresmares-avis.... per a tots els que us hi vulgueu apuntar d’aquí a uns dies. Ens ho podeu dir a nosaltres
o als vostres delegats i delegades.
Deixeu la vergonya fora i apunteu-vos!!!!!
US ANIMEM A FER-NOS ARRIBAR LES VOSTRES COL·LABORACIONSLA JUNTA DE L´AFA
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