MENÚ DEL RESTAURANT – Desembre 2021

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

El gener us demanem

dibuixos dels bons desitjos per
a l’any nou 2022. (I els doneu al Xavi!)

L’INFORMATIU

ELS
ÀLBUMS

desembre de 2021

VINDRAN
AMB FARCELL!

Tres vegades l’any fem servir un munt de sobres de paper i bosses de plàstic per
dur els àlbums i material escolar que els vostres fills i filles s’emporten a casa al
final de cada trimestre. Ens sembla que la majoria d’aquest material d’embolcall
acaba essent una despesa poc sostenible i innecessària.
Per això aquest trimestre volem fer una prova. Com podeu veure a les imatges
voldríem fer arribar tot el material en un farcell fet amb un mocador de roba
que tingueu per casa.
Les mides d’aquest mocador han de ser de 80 cm. x 80 cm. aproximadament, i
els vostres fills i filles l’haurien de portar la setmana del 13 al 17 de desembre a
l’escola. Els petits gestos són poderosos!

Racó per pensar

Sortides i excursions del mes d’octubre
Si estirem la corda,
quants peixos tindran
el cap apuntant cap a
l'anella?

3 - 5 - 6 - 7 - 8

P1 i P2
P3, P4 i P5
P4 i P5
1r, 2n i 3r
3r i 4t
4t, 5è i 6è
6è

Guanyadors del mes de novembre:
Mireia Boada i Pere Cabré.
També ho han encertat: Mariona
Martí, Clàudia Herruzo i Ivet Salvador.
Gràcies per participar-hi!

mmmmm ELS REGALS DE NADAL mmmmmm
El Nadal arriba i prepararem les cartes als Reis, al Pare Noel o alimentarem el
Tió. Les famílies acostumem a acumular molts regals i és una sort que tots
aquells que ens estimen pensin en demanar alguna cosa per a nosaltres quan
escriuen les seves cartes. Però malgrat que estem acostumats a que hi hagi
molt de tot, sabem que “quant més, millor” no és sempre cert.
Hem de pensar en quin missatge estem
donant i quin efecte pot tenir el fet de
rebre molts regals: pot ocasionar sobreestimulació, és a dir que pel fet de
tenir-ne tants, acabin per no gaudir-ne
prou i hi perdin l’interès. En el mateix
sentit, cal treballar també la tolerància
a la frustració i explicar als més petits
que no sempre és possible tenir tot el
que han demanat a la carta i ajudar-los
a que gaudeixin del que sí que tenen.
Us suggerim la Regla dels 4 regals per si us pot ser d’interès.

Divendres 17
Divendres 10
Dilluns 20
Dimarts 14
Dimarts 21
A determinar
Dimecres 22
Dimecres 1

Festa de Nadal de 16:30 a 17:30, amb famílies.
Sortida per buscar el Tió. Matadepera.
Festa de Nadal de 4 a 5, amb famílies.
Sortida de projecte al Zoo de Barcelona.
Festa de Nadal de 4 a 5, amb famílies.
Visita a la Fira de Santa Llúcia de Terrassa.
Festa de Nadal de 4 a 5, amb famílies.
Taller sobre els Drets Humans, a l’escola.

M’agrada el Nadal: faig petons i regals...

LES FESTES DE NADAL
Ja sabeu que els darrers dies lectius
de desembre farem les Festes de
Nadal amb tots els cursos.
Us informem que retransmetrem en
directe totes les festes des del
compte de l’escola a Instagram Live.

CASAL D’HIVERN PER A INFANTIL
Per als alumnes de P3, P4 i P5 oferim aquest casal en
anglès del 23 al 31 de desembre.
Dies 24 i 31, de 9 a 15 h. La resta de dies, de 9 a 17 h.
El preu per dia és de 15€. Més informació a l’escola.

!

Us recordem que el diumenge 12 l’AFA
organitza la 1a Caminada Solidària per
a la Marató de TV3.
A les 9:30 ens veiem a La Pastora!

