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Tens  a  les  teves  mans  el 
darrer full  informatiu del curs. Els 
propers seran una mica especials ja 
que el curs vinent la nostra escola 
complirà i celebrarà el seus primers 
25 anys.

Lliurament d'informes

Dia 17 de juny els infants de 
l'escola  d'EP  rebran  l'informe  de 
qualificacions  finals  i  la  llista  de 
material  didàctic  i  llibres  de  text 
corresponent  al  curs  escolar 
2010/2011. Així també se'ls donarà 
orientacions individualitzades per a 
treballar durant l'estiu.

Pel  que  fa  als  alumnes 
d'Infantil  les  tutores  han  estat 
entregant els  informes al llarg del 
mes en tutoria individualitzada.
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Tenim  previst  entregar-la 
dilluns dia 14 de juny . Se'n donarà 
una  per  a  cada  nin  o  nina  de 
l'escola.

Cove dels objectes perduts

Si  els  vostres  infants  han 
perdut  alguna  peça  de  roba,  us 
demanam que ho mireu al cove que 
hi  ha  a  l'entrada.  Dia  18  de  juny 
durem el que no s'hagi recollit a la 
parròquia.

Menjador escolar

A  la  Junta  de  Delegats  de 
març  els  nins  i  nines  de  primària 
van  fer  propostes  de  jocs  per 
després de dinar:

Cluedo,  tennis-taula,  UNO, 
escacs,  dames,  dominó,  jenga, 
construccions, bingo, qui és qui, 

puzzles, cartes, mecano, llibres, 
contes,  còmics,  play-mòbil  i 
mini bitlles.

Esperam que de cara al curs vinent 
aquestes idees es puguin 
desenvolupar com a activitats més 
tranquil·les per a després de dinar.

Millores en el centre

L'ELM  ha  subvencionat  els 
tendals  que cobreixen  l'arener  del 
pati d'infantil. A mitjans del mes de 
maig varen quedar tots instal·lats i 
a  hores  d'ara  els  més  petits  de 
l'escola disposen d'una bona ombra.

Enhorabona!
A l'aula de cinquè tenim molt 

bons  esportistes.  Destacam  a  dos 
alumnes: Guillem Gutiérrez Bosch i 
Laura  Figuera  Pons  que  van 
aconseguir,  juntament  amb el  seu 
equip,  un  trofeu  per  al  seu  club 
d'atletisme Siurell.
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Simulacre d'evacuació

El  dia  19  de  maig  es  va 
realitzar  a  l'escola  el  preceptiu 
simulacre  anual.  A  les  9'30  es  va 
activar el senyal d'alarma i tots els 
infants  i  mestres  van sortir  de les 
aules  fins  al  punt  de  trobada 
seguint  les  indicacions  del  Pla 
d'Autoprotecció  del  centre. 
L'alumnat  d'infantil  va  fer 
l'evacuació en un temps de 2 minuts 
i  2  segons,  mentre  que  els  nins  i 
nines  de  primària  varen  tardar  2 
minuts i 45 segons.

Sortida a Calanova

Com  estava  previst,  dilluns 
24 de  maig  els  alumnes  de tercer 
cicle  de  primària  gaudiren  d'una 
jornada de vela.  El  bon temps els 
va acompanyar i es pogueren fer a 
la  mar on posaren en pràctica els 
coneixements  bàsics  de  navegació 
que  els  monitors  els  havien 
explicat.

Em cuide, et cuide

En  el  darrer  full  informatiu 
vàrem  fer  referència  en  aquesta 
iniciativa. 15 alumnes de 4rt, 5è i 
6è  hi  han  participat  de  manera 
voluntària  acudint  al  centre  en 
bicicleta,    contribuint  així  en  la 

millora del seu entorn. 
És  una  manera  senzilla  i  molt 
efectiva  de  lluitar  contra  el  canvi 
climàtic  i  alhora  permet  posar  en 
pràctica  la  seva  formació  en 
educació vial.
Donam l'enhorabona  a  tots  per  la 
seva participació.

Agermanament amb Nicaragua

La nostra escola ha iniciat en 
aquest  darrer  trimestre  un 
agermanament  amb  l'escola  Santo 
Domingo  de  Guzmán  del  municipi 
de Telpaneca.
Ja  hem  rebut  un  dossier  de 
presentació de la seva escola i els 
infants de primària estan treballant 
aquests dies per fer el mateix. Els 
treballs  els  hi enviarem en acabar 
el curs escolar.
L'any  vinent  reprendrem  el 
contacte  i  esperam  que 
l'experiència resulti enriquidora per 
a tots els participants.

FI de CURS

Divendres 18 de juny serà el 
darrer  dia  d'aquest  any  acadèmic. 
Els  infants  gaudiran  d'una  jornada 
especial:  berenaran  i  faran  una 
petita festa a les aules. També es 
farà  entrega  de   distincions 
d'usuaris  de  biblioteca,  mencions 
als  participants  del  programa  en 
bici  i  premis  als  guanyadors  del 
Concurs de Radio-La.
L'escola obsequiarà als nins amb un 
gelat.

El primer dia de curs serà dia 
13 de setembre i la reunió per 
a les famílies dels nins i nines 
de 3, 4 i 5 anys serà el dia 10 
de setembre a les 10 hores.
 

Així, idò....
Ens acomiadam fins al proper 
CURS!


