
Com cada any demanem als nens i nenes de L’Avet si volen ajudar-nos a 

decorar L’Informatiu. Aquest inici de curs us demanem que dibuixeu...  

      ALIMENTS I ARBRES DE TARDOR 
(I els doneu al Xavi!) 

Tots els dibuixos que es rebin decoraran el menjador  

de l’escola durant les diverses estacions de l’any!!! 
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Sensibilitat per la natura i l’entorn En un 

exercici d’admiració i observació de la natura, 

els alumnes de 5è han escollit un arbre del 

parc, el seu arbre, i el visitaran durant l’any.  



        ENVASOS SOSTENIBLES 

Observem que els nens i nenes de L’Avet porten majoritàriament envasos 

sostenibles per a l’esmorzar i per a l’aigua. Però encara són molts els infants  

que porten l’esmorzar en paper d’alumini i  l’aigua en envasos de plàstic. 

Paper de plata: s’utilitza un sol cop i es llença  

immediatament, és car de produir i difícil de reciclar. 

Ampolles de plàstic: els residus plàstics són  

un problema mediambiental greu ja que es  

troben arreu del planeta, des de trossos  

sencers als micro-plàstics que són engolits  

pels animals i que contaminen l’aigua. 

 

Us demanem que els vostres fills i filles portin cada dia de casa 

l’esmorzar dins d’una carmanyola o funda de roba, sense fer ús del paper 

d’alumini, i que portin l’aigua en cantimplores sostenibles. Tot marcat! 

        Gràcies! 

Guanyadors del mes 

d’Octubre: Clàudia Nieto (a la 

foto), Pol Castillo, Mariona 

Martí, Cristina Casas, Emma 

González, Ivet Salvador, 

Martina Nieto i Marc Castillo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P2 i P3 A determinar Sortida a Vallparadís. 
P3 Dimecres 17 Espectacle al Teatre Alegria, pel matí. 

P4 i P5 
Dimecres 10 Sortida de tardor. Montseny, Sta. Maria de Palauto. 

Dimecres 17 Espectacle al Teatre Alegria, a la tarda. 
1r Divendres 26 Visita al CaixaForum de Barcelona. 
2n Dilluns 22 Visita al CaixaForum de Barcelona. 
3r Divendres 5 “Exploradors de l’Art” al Centre Cultural, al matí. 

5è i 6è Divendres 26 Taller Ed. Emocional a La Granja, Sta. Maria de P. 

Racó per pensar  
 

Sortides i excursions del mes d’octubre 
 

11 animals! 

A veure si sabeu acabar aquesta dita tradicional: 

Per Tot Sants, castanyes 

i cargols amb ........................ . 

mmLA CONDICIÓ FÍSICA  

mmA EDUCACIÓ INFANTIL 

Des de l’àrea de Psicomotricitat 

estem fent una valoració de la 

condició física dels nens i nenes 

d’Infantil. Ho fem seguint un treball 

de la Universitat de Vigo elaborat per 

un expert en psicomotricitat infantil, 

Carlos Ayán. Aquest treball ens 

permet valorar millor el progrés 

psicomotriu dels infants d’acord amb 

el seu moment de desenvolupament. 

CISTELLES DE BÀSQUET 

Aquests dies comença-

rem a estrenar les 

noves cistelles de 

bàsquet de l’escola. 

Una ha estat finançada 

per la Comissió 

Esportiva de l’AFA. A 

l’extraescolar de 

Preesport ja les han 

estrenades! 

CROS ESCOLAR 

El Consell Esportiu del Vallès 

Occidental organitza el CROS 

ESCOLAR de cara al proper dissabte 

13 de novembre al matí a Can Jofresa. 

Us animem a participar-hi! 

ELECCIONS mmmnm  

CONSELL ESCOLAR 2021 mm 

Us animem a presentar-vos com a 

candidates/ts dels representants de 

les famílies al Consell Escolar de 

l’escola. Un compromís al servei dels 

vostres fills i filles! 

Candidatures:  

fins el 17 de novembre. 

Votacions: 

el 26 de novembre. 


