MENÚ DEL RESTAURANT – Gener 2022

gener de 2022

L’INFORMATIU
El meu desig
aquest Nadal és
tenir un gosset.

Que hi hagi la
meva família.
Que vinguin el Marc
i la Greta el dia del
concert de Nadal.

Desitjo que el
meu avi es trobi
molt bé.

Vull tenir una
germaneta.

Vull tenir mal de
panxa de tant riure.
Nota: Ocasionalment el menú pot patir
alguna variació segons el mercat.

Per decorar L’Informatiu us demanem

un dibuix de l’activitat que més
t’agrada de l’escola. (I el dones al Xavi!)

El meu desig és
que s’acabi el
coronavirus.

Vull que el meu
germanet deixi
dormir els pares.

Que la meva
àvia es posi
bona.

Voldria que a la
classe tots ens
ajudem.

Que no haguem
de portar més
mascaretes.

Demano que tots els
nens i nenes del món
puguin anar a escola
sense guerres.

Que em portin el
que he demanat
per Nadal.

BONS DESITJOS PER AL 2.022!

Racó per pensar

Sortides i excursions del mes de gener

Amb les lletres del costat has de
fabricar 4 paraules fent servir
sempre la lletra del mig. Pots ferho repetint lletres.






Paraula de 2 lletres.
Paraula de 3 lletres.
Paraula de 4 lletres.
Paraula de 5 lletres.
Guanyadora/rs del mes de desembre:
Mariona Martí, Pol Castillo i Martí Gibert.



Com ja sabeu, les emissions de CO2 a l’atmosfera causades per
activitats humanes estan augmentant i això té conseqüències nefastes
per al medi ambient. Per exemple, no tant sols estan pujant les
temperatures, sinó que també tenim més episodis extrems de calor i fred.



Necessitem de manera urgent alternatives per reduir aquests efectes i les
conseqüències que tenen sobre tot el món. L’objectiu 13 de l’Agenda 2.030 de
les Nacions Unides planteja una “Acció pel clima” i, entre altres propostes,
anima a “conservar i protegir els boscos” proposant accions senzilles que tots
els ciutadans del món podem fer:



Els boscos són pulmons verds que ajuden a regular la temperatura del món.

Dilluns 31
Divendres 14
Dimarts 25

Davant del recent aval del Tribunal Suprem a la sentència del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya que obliga tots els centres educatius catalans a fer un mínim
d’un 25% de les classes en castellà, L’Avet manifesta que:





5è i 6è

Sortida i visita a La Pedrera de Barcelona.
Visita al MNACTEC de Terrassa, al matí.
Sortida i visita al Museu de les Matemàtiques de
Catalunya, a Barcelona.
Sortida i visita al Parc Audiovisual de Terrassa.
Sortida i visita al Parlament de Catalunya.

L’Avet i la sentència del 25%

mmmCuidar els boscos contra el canvi climàtic

Passejar pels boscos amb una bossa per recollir residus.
No eliminar ni maltractar flors, arbustos ni arbres.
Fer-se voluntari dels Parcs Naturals (http://voluntarisparcs.diba.cat/) per
conscienciar i promocionar les seves campanyes.
Participar en plantades d’arbres organitzades per ens locals.

Divendres 21
Dijous 20

6è

Gràcies per participar-hi!





1r i 2n
3r





Les llengües són un bé cultural fruit de la riquesa diversa de les comunitats
humanes que s’ha de protegir. Les cultures no són responsables dels posicionaments polítics dels seus parlants i, per tant, la seva supervivència passa pel
davant dels seus interessos.
Un estat pluricultural té el deure de protegir i de potenciar totes les cultures del
seu territori i, per tant, totes les seves llengües, especialment les minoritzades
les quals ha de garantir que prevalen en els territoris d’on són pròpies.
També té l’obligació constitucional de fomentar el coneixement i l’apreci de la
riquesa d’aquesta diversitat cultural i lingüística en tots els seus ciutadans.
Els territoris amb llengua minoritzada pròpia han de protegir i fer prevaldre la
seva llengua i el seu ús a l’administració i, especialment, a les escoles com a espai
fonamental de coneixement i de transmissió d’aquesta riquesa cultural.
Alhora les escoles han de garantir el coneixement i domini de la llengua oficial de
l’estat com a signe de pertinença, com hem fet sempre.
La judicialització d’aquesta qüestió ens sembla perjudicial per al futur de les
llengües, per al futur de la convivència i per a la salut democràtica de l’estat.

L’escola L’Avet està adherida
a la plataforma Som Escola
www.somescola.cat

