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Secrets d’escola

ESCOLA L’ESTEL, Barcelona

març de 2019

CARNABALLS A L’ESTEL. VISCA CARNESTOLTES!!!
El moment més àlgid i participatiu del

carnaval

a l'escola és: el

CARNABALLS
Carnaval representa:
disfresses...

festa,

música... S’identifica amb: comparsa , rua,

CARNAVAL és una festa plena de color, de música , de balls i de somriures.
Gaudim del primer ball del més petit, de l’originalitat i detall de les disfresses, del
ritme i la creativitat de cada coreografia.
El carnaval està al carrer... AL PATI i té un sentit especial quan tots i totes som els protagonistes som els que
participem de la FESTA.
Els que ballen al ritme de la música, atents a la coreografia, expressió de disbauxa però també important treball d'equip.
Els espectadors han estat protagonistes entre “bambolines”... AL PATI s'ha exposat tota la vostra feina, la preocupació,
les corredisses ... !!!

Gràcies a les famílies per fer-se seva la FESTA.
Gràcies a l'esforç que significa fer que tothom participi, entusiasme i sistèmica perseverança, habilitats de comunicació de
moltes de vosaltres per organitzar i gestionar un dia tan especial.

CARNABALLS

A L’ESTEL és de tothom això sense la vostra ajuda no seria possible i ens hem de felicitar com a
Comunitat Educativa que representem.

CONSUM DE FRUITA A LES ESCOLES

Curs: 2018/2019

Un curs més l’Escola participa en el Pla per afavorir hàbits saludables de consum de
fruita en els infants.
Amb la col·laboració de les famílies la fruita es reparteix a cada classe, perquè els
alumnes la mengin per l'esmorzar.
La distribució de fruita va acompanyada d’accions educatives que es realitzen a
totes les aules al llarg del curs.
Per tenir més informació... http://agricultura.gencat.cat/fruitalletescoles
Els alumnes de CS han fet un taller de
pastissos de fruita. Han sortit boníssims!

Els alumnes de P5 amb diferents materials “The very hungry
caterpillar”, song “I want to eat apples and bananas”, realia
(fruites de plàstic), flashcards... Aprofiten els matins
destinats a menjar fruita per recordar, verbalitzar i expressar
el vocabulari
practicat a
anglès.

CAL RECORDAR ...
DATES ACTIVITATS MES DE MARÇ:











dimarts 5 fins divendres 8: Taller d’escacs (4t)
dimecres 6: Visita a l’INS Joan Fuster (6è)
dijous 7: Visita a l’INS L’Alzina (6è)
dilluns 11 fins dijous 15: Taller d’escacs (3r)
dimecres 13: Sortida projecte “Visita a l’Ajuntament, la ciutat, els serveis” (3r i 4t)
dijous 14: Handbolada ( 6è)
divendres 15: “Descobrint el temple de La Sagrada Família: visita natura i tecnologia” (1r i 2n)
dimarts 19: “Teranga” Caixaforum (3r i 4t)
divendres 22: Visita al Parlament de Catalunya (5è i 6è)
divendres 29: lliurament d’informes del segon trimestre a primària

PREINSCRIPCIÓ CURS 19-20: JORNADES DE PORTES OBERTES PER A NOVES FAMÍLIES
dimarts 19 de març a les 17:00h i dimecres 20 de març a les 9:30h. Cal trucar per confirmar visita
Període de preinscripció del 29 de març fins el 9 d’abril.

PLA DE CONSUM DE FRUITA A LES ESCOLES:
L’entrega corresponent al mes de març es farà dilluns 25.
Menjarem fruita a l’Escola dimarts 26, dimecres 27 i dijous 28. Recordeu que els nens i nenes no portin
esmorzar.
Aquest mes s’inclourà la següent fruita:
* Maduixot * Pastanaga
* Pera * Taronja

LA VEU DE L’AFA
Benvolgudes famílies,
Volem felicitar als nostres nens i nenes per les espectaculars disfresses i balls que ens van fer per Carnestoltes, han
estan meravellosos!!! Donar les gracies també als mestres per la feina feta!!!!
I que dir del ball de les mares.......increïble!!! L´any que ve us heu d´animar més mares i sobretot pares, hem de
deixar la vergonya fora!!!!!!
D’aquí a ben poquet tindrem un nou membre a la família de l´Estel..... un ésser màgic i especial..... esteu tots ven
pendents, no us ho podeu perdre......
Els nostre alumnes de 6è ens tornaran a preparar un meravellós berenar el proper dimecres 13 de març.
Us recordem que els menús de menjador els trobareu a la web de l´escola.
LA JUNTA DE L´AFA

US ANIMEM A FER-NOS ARRIBAR LES VOSTRES COL·LABORACIONS
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