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INFORMATIU PERIÒDIC
L'escola informa Núm. 23

amb un poble de Nicaragua, al qual
hi destinaríem tota la nostra ajuda.
Us anirem informant d'aquesta
iniciativa.
Projecte de fruiters d'un temps
A finals de gener sembràrem
12 arbres fruiters de varietats
autòctones. Durant l'estiu les
pomeres van donar els seus primers
fruits. Aquí en teniu la mostra:

CEIP GASPAR SABATER
Amb aquest FIP us donam la
benvinguda al nou curs escolar que
ara tot just acaba de començar.
Caminarem junts i compartirem
experiències i activitats que al llarg
de l'any s'aniran desenvolupant a
l'escola.
Mercadet solidari
El mes de juny va tenir lloc
el mercadet solidari amb la finalitat
de recaptar fons destinats a
col·laborar amb el projecte que
anualment
apadrinam.
La
convocatòria va resultar un èxit i
gràcies a l'aportació de tots es
varen aconseguir 382,53€. Moltes
gràcies per la vostra generositat.
Enguany continuam treballant en
aquesta línia d'educar en valors i és
per això que ens estam plantejant
la possibilitat d'agermanar l'escola

és necessari haver-se inscrit uns
dies abans: dijous 8 o divendres 9
a les 16 hores, abonant el preu del
servei a la monitora (6'25 €)
Recordau que l'activitat es realitza
de 15 a 16 hores a la sala
d'audiovisuals.
Així mateix, dia 20, “El garrot de
les riallles” serà el conte triat per
començar
el
contacontes
d'enguany. Els vals s'han d'adquirir
abans de dilluns dia 19.
Telèfon mòbil

Ràdio La i Biblioteca
Enguany l'horari d'ambdues
activitats ha sofert un petit canvi.
La biblioteca obrirà les seves
portes els dilluns, dimecres i
divendres de les 11'10 a 11'30 i
per la seva banda les emissions de
Radio La es traslladen als dimarts i
dijous amb el mateix horari.

Per evitar estar incomunicats
els dies de fallida elèctrica, l'escola
posa al vostre abast un telèfon
mòbil que podeu utilitzar si
necessitau contactar amb nosaltres
o amb el menjador.
El número és el 654 572 458.

Contacontes i màgia al Menjador

Reunions d'Educació Primària
Us recordam el calendari de
reunions que se celebraran a
l'edifici nou de l'escola amb horari
de les 17 hores de la tarda, a les
respectives aules, per a les famílies
de l'alumnat de primària:

Inauguram el mes d'octubre
amb un espectacle de màgia que
tindrà lloc el dia 13. Per poder-hi
assistir, si l'infant no és usuari fix,

Dilluns 5 d'octubre: 5è i 6è.
Dimarts 6 d'octubre: 3r i 4t.
Dimecres 7 d'octubre: 1r i 2n.
Aula d'informàtica

Ja hem estrenat els ordinadors de
l'aula d'informàtica. Està previst
que aquest curs tots els infants de
l'escola
utilitzin
de
forma
progressiva l'equipament.
Desperfectes als edificis de
l'escola
A final de curs varen caure
fragments del frontal de l'edifici
annex d'infantil. Es va fer durant
l'estiu una reparació que no ha
permès la total subsanació de la
deficiència. Estam esperant encara
l'acabament
definitiu
d'aquest
treball.
Pel que fa a l'escola nova, encara
que tan sols fa tres anys que es va
acabar la seva construcció, des del
principi es varen observar serioses
anomalies
relacionades
amb:
humitats, cruis, goteres, filtracions
d'aigua i bassiots a l'interior.
Reiteradament
s'han
remès
informes
comunicant
aquesta
situació a l'IBISEC i a Planificació i
Centres. En diverses ocasions s'han
personat a l'escola tècnics i
arquitectes d'aquest organisme que
han constatat aquesta realitat. A
hores d'ara però, no s'ha duit a
terme cap tipus d'intervenció per
subsanar
aquestes
deficiències
estructurals.
Una altra irregularitat, en aquest

cas administrativa, pel que fa a
l'escola és el fet de no comptar
encara
amb
cèdul·la
d'habitabilitat. Això implica, entre
d'altres conseqüències, que el
comptador
elèctric
sigui
provisional.

Activitats extraescolars
L'ELM organitza els dimarts i
dijous de 16 a 17 hores Bàsquet per
a infants de 6 a 12 anys.
L'APIMA posa en marxa Taekwondo
els dimarts i dijous de 17 a 18 hores
i Gimnàstica Rítmica tots els
dimecres de 17 a 18 hores.

zona del pati de primària fa molt
més fluïda l'entrada i ha contribuït
notablement a agilitzar l'inici de la
jornada lectiva.
Aspectes a millorar: Convendria
que els pares, mares i alumnes
d'infantil no entràssiu a la zona del
pati de primària fins que no soni la
sirena.
Així mateix la Policia Local ens ha
demanat que us recordem que:
-s'han de respectar els senyals de
circulació
-els menors de 12 anys han de
viatjar als seients de darrere del
vehicle convenientment fermats
amb el preceptiu cinturó de
seguretat i els seients homologats.

La Guarderia de Tarda, de 16 a 17
hores, no és viable ja que sols hi ha
3 sol·licituds d'usuaris fixos diaris i
5 més d'eventuals. L'empresa no pot
assumir la guarderia amb un
nombre tan baix d'alumnes.
Entrades i sortides
Volem agrair a totes les
famílies la col·laboració amb
l'escola pel que fa a l'organització
de les entrades i sortides dels
infants. El fet que ja no passeu a la

Fins el pròxim FIP!

