Centre Concertat per la Generalitat de Catalunya

DILLUNS 8

TOTA L’ESCOLA: Inici del segon trimestre.
JARDÍ D’INFANTS: Recollida de joguines de Reis. Totes les
classes.

DIJOUS 11

A. FERRIÈRE: Taller a l’escola amb la Guàrdia Urbana: “La mobilitat
segura com a vianant”.
S. MILLET: Taller a l’escola amb la Guàrdia Urbana: “L’entorn proper
al barri”.
MN. BOSCH: Taller a l’escola amb la Guàrdia Urbana: “Internet
i les xarxes socials”.

DILLUNS 15

MN. BOSCH: Xerrada a l’escola d’un representant del Banc
dels Aliments.

DIVENDRES 19

JARDÍ D’INFANTS: Assemblea ordinària

SETMANA DEL 22 AL 26

JARDÍ D’INFANTS: Sortides matinals. Observació de
l’hivern. Totes les classes.

DILLUNS 22

PAU VILA I A. FERRIÈRE: Sortida de tot el dia al Mas Casablanca
de Taradell.

DIVENDRES 26

TOTA L’ESCOLA: JORNADA DE PORTES OBERTES (Més
informació en el full adjunt).

DILLUNS 29

M. MUSET I A. RUBIÉS: Audiovisual “El ninot de neu”.

DIMARTS 30

JARDÍ D’INFANTS: Tarda de tallers. Totes les classes.
PRIMÀRIA: Assemblea ordinària.

JORNADA DE PORTES OBERTES
DIVENDRES 26 DE GENER DE 9’30 A 12h, visita a les classes.
DISSABTE 17 DE FEBRER DE 11 A 13h, visita a les classes.
DISSABTE 3 DE MARÇ DE 11 A 13h, visita a les classes.
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❖ Carnestoltes, divendres 9 de febrer
Tota l’escola: Aquest any, igual que el curs passat, les classes aniran en diferents
comparses. Les disfresses poden ser confeccionades o comprades, i els
alumnes hauran de venir disfressats de casa. Properament els i les mestres els
informaran del tema escollit.

XXXII Jornades de Portes Obertes
“Escola Decroly, 60 anys d’escola activa”
“És creant que es desenvolupa i aferma el desig de conèixer i aprendre”
O. Decroly
Benvolgudes famílies,
Aquest any celebrem 60 anys d’escola i volem que les Jornades de Portes Obertes arribin
al màxim de famílies possibles. Sabem que aquestes jornades serveixen perquè les
famílies que busquen escola puguin conèixer les diferents opcions del barri, però per
nosaltres és molt més.
Durant aquests dies volem que puguin aprofundir en el coneixement que tenen de l’escola,
gaudir de les mateixes experiències que viuen els nens cada dia, i és per això que hem
organitzat tres dies de Portes Obertes amb diferents activitats cadascuna.
El primer dia serà el divendres 26 de gener. Obrirem les portes de l’Escola perquè puguin
veure el detall d’un dia a l’escola. Des de les 2/4 de 10 del matí i fins a les 12h, passejant
per les diferents aules veuran els nens fent observacions i sorpreses, des dels més petits
de 2 anys fins als més grans de l’escola.
Com que sabem que en un matí no es pot veure tot el que fan els alumnes, hem preparat
dues jornades en dissabte per acabar de gaudir de la resta d’activitats.
El dissabte 17 de febrer, l’escola estarà oberta des de les 11h i fins a les 13h. En
aquesta ocasió els alumnes de Jardí d’Infants estan convidats a venir a jugar als diferents
espais/tallers que les mestres hauran preparat per a ells. Hi haurà espais de descoberta,
de manipulació, de jocs Decroly, de llenguatge matemàtic, de creació, etc. Podran
participar a tot el que els vingui de gust, tots els espais estaran oberts a grans i petits i hi
haurà les mestres que els podran explicar els objectius que es treballen en cada un d’ells.
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El dissabte 3 de març, també des de les 11h i fins a les 13h, l’Escola estarà oberta
especialment per als més grans de l’escola. Els mestres hauran preparat diferents
espais/tallers i activitats perquè puguin conèixer a través del joc dels infants com
concretem diferents continguts del currículum de primària o com resolen els diferents
reptes que sorgeixen després de les observacions.
Com veuen aquest any li hem volgut donar un aire nou a les jornades, esperem que es
puguin guardar les dates per poder venir a gaudir d’aquestes activitats ben especials amb
nosaltres.

Els saludem molt cordialment

Anna Lafuente
Directora
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