Nota: Ocasionalment el menú pot sofrir alguna variació segons el mercat.

MENÚ DEL RESTAURANT – Març 2021

DIVENDRES 26 DE MARÇ ÉS EL DARRER
DIA D’ESCOLA ABANS DE SETMANA SANTA.
I TORNEM A L’ESCOLA EL DIMARTS 6 D’ABRIL.

L’INFORMATIU

!

De nou volem demanar als nens i nenes de L’Avet si volen ajudar-nos a
decorar L’Informatiu. Ens podeu fer arribar dibuixos que portin un
d’aquests títols:
(I els doneu al Xavi!)

JO DE GRAN VULL SER...
L’ANY 2021 VULL QUE...
Dibuix de la Ivet Salvador
Monzón, de 3r: “L’ANY 2021
VULL PAU PER A TOT EL MÓN!”.

març de 2021

L’aula d’acollida per a l’alumnat nouvingut
Aquest és el segon curs que organitzem una aula
d’acollida per a l’alumnat nouvingut de l’escola que
no coneix la llengua vehicular del centre. En aquesta
aula d’acollida es potencia la comunicació oral en
català amb alumnes
Ampliar vocabulari, conèixer i emprar expressions
quotidianes, assentar la construcció correcta de les
frases, perdre la por a equivocar-se... són alguns del
objectius d’aquest espai que tira endavant la Laia
Panadès, mestra de suport de l’escola.

“Silenci, càmera... acció!”
Aquests dies ha començat el
rodatge dels sis curtmetratges
que elaboren els alumnes de 6è
de l’escola.

En quants trossos quedarà tallada la corda
si la tallem seguint la línia de punts?
Encertants i guanyadors/es del mes de febrer
que van resoldre l’enigma: 10 maons.

Pol Castillo, de 2n, Ivet Salvador i Mariona Martí, de 3r.

ESTALVIEM ENERGIA
Dins del lema EM CUIDO I ET CUIDO i després d’altres iniciatives, aquest mes
de febrer treballarem l’estalvi energètic.

Podria ben ser que algun dia que
passeu pel davant de l’escola,
trobeu uns quants tècnics, actors
i actrius al carrer, amb un trípode
a la mà, enregistrant escenes de
les seves pel·lícules!

SORTIDES I ACTIVITATS DEL MES DE MARÇ
Esc. Bressol i
Ed. Infantil
P3 i P4
P5
Primària
4t

RACÓ PER PENSAR

Divendres 26

Sortida matinal a buscar els ous de Pasqua.

Dimecres 24
Dimarts 23
Divendres 26
Divendres 12

Espectacle al Teatre Alegria.
Espectacle al Teatre Alegria.
Sortida de Pasqua a la natura, tot el dia.
Taller sobre Art, Natura i Sostenibilitat, a l’escola.

Ens conscienciarem de l’ús responsable i sostenible dels recursos per estalviar
energia en la climatització, la il·luminació i l’ofimàtica. Com?
Tancant els llums i els aparells elèctrics si no els
fem servir.

Regulant bé els sistemes de climatització, que s'han
de mantenir a una temperatura de 21º C a l'hivern i
a un màxim de 26º C a l'estiu, amb una humitat relativa compresa entre el 30 % i el 70 %, en ambdós
casos.
I impulsant la utilització de bombetes de baix
consum o LED.
Us animem a apuntar-vos a aquesta revolució verda!

