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1 de desembre de 2017
AGENDA PERE IV DESEMBRE

PATIS OBERTS A L’ESCOLA

Dilluns 4 de desembre a les 17:30h. Reunió famílies de
P3. Hi haurà servei d’acollida.

Recordeu que aquest dissabte, 2 de desembre, hi ha
PATIS OBERTS A L’ESCOLA, d’11h a 14h.

Dilluns 11 de desembre: de 2n a 6è. Assaig Concert de
Nadal al Casino. Matí

NOVETATS AL BLOC I AL TWITTER

Dimarts 12 de desembre: de P3 a 1r i 6è. Assaig Concert
de Nadal al Casino. Matí
*Els dies de l’assaig cal que els alumnes vinguin
esmorzats de casa.
Famílies de 1r!! Portes obertes de PISCINA
programa JA NEDO.

Si feu una ullada al nostre twitter hi trobareu un recull de
les activitats que hem anat realitzant aquesta setmana.
Al bloc, també podreu veure les últimes entrades que s’hi
ha fet: sortida de P3 de la tardor, sortida de la tardor dels
alumnes de 1r, la visita a la Farinera dels alumnes de 4t i
la sortida a la fàbrica Cacaolat.

del

13 de desembre: 1r A a les 11h.
14 de desembre : 1r B i C a les 11: 15h.
Dates Concert de Nadal al Casino:
18 de desembre a les 15:15h Concert de 2n a 6è.
19 de desembre a les 15:15h Concert de P3 a 1r.

ENTRADES CONCERT
Tot i que us vam comunicar que us entregaríem les
entrades del concert de Nadal el dia 11 de desembre,
finalment us les farem arribar amb un sobre el proper
dilluns dia 4. En aquests sobres trobareu les entrades que
us han estat a assignades per família i aquelles que vàreu
demanar de més.
Val a dir, que encara ens sobren algunes entrades a
l’amfiteatre. Si n’esteu interessats li podeu demanar a la
Maria i ella us les donarà (aquestes últimes entrades les

ACTIVITAT ESCOLAR PER ALS DIES 21 I 22 DE DESEMBRE
El dijous 21 de desembre l’escola romandrà tancada a
efectes lectius en motiu de la jornada electoral.
El divendres 22 de desembre, últim dia de trimestre, hi
haurà classe amb normalitat en horari de 9 a 13h. Els
alumnes que es queden al menjador sortiran a les
15:30h. L’AMPA ofereix un servei de Casalet des de les
15.30 fins a les 16.30. Per confirmar l’assistència del
vostre fill/a al servei d’acollida especial, us heu de dirigir
a la secretaria de l’AMPA i confirmar‐lo tot emplenant un
petit imprès. Feu‐lo el més aviat possible per controlar el
nombre de monitors que ens calen. Moltes gràcies!!
Les activitats extraescolars que es realitzen divendres
funcionaran habitualment.
PONT DE DESEMBRE
La propera setmana només hi haurà classe dilluns 4 i
dimarts 5. Dimecres 7 de desembre és dia no lectiu de
lliure disposició.
Per aquest motiu, la propera setmana no hi haurà INFO.

repartirem per ordre de demanda)
Recordeu que és molt important que per poder accedir al
Casino els dies del Concert cal que dugueu les entrades
en mà. Moltes gràcies per la vostra col∙laboració!!

BAGUL ROBA OBJECTES PERDUTS
Tal i com us vam informar a l’INFO de la setmana passada
i a través dels delegats de cada curs, hi ha roba exposada
al bagul de l’escola sense nom. Entre avui i dilluns feu‐hi
l’última ullada ja que dimarts, aquella que no s’hagi
recollit, es farà arribar a alguna associació per a persones
que la necessitin.
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1 de desembre de 2017
RECORDATORI VESTUARI CONCERT DE NADAL
A continuació, us recordem com han de venir vestits els vostres fills i filles el dia del Concert:
P3 A i B: Pantalons/faldilla de color fosc, negre o blau marí o gris fosc i samarreta, camisa o jersei blanc llis. També han
de portar un petit complement vermell (llaç o mocador al coll o lligat a la cintura, diadema…).
P4 A i B: Pantalons/faldilla de color fosc, negre o blau marí o gris fosc i samarreta, camisa o jersei blanc llis. També han
de portar gorros i bufandes.
P5 A i B: Pantalons/faldilla de color fosc, negre o blau marí o gris fosc i samarreta, camisa o jersei blanc llis.
1r A , B i C: Pantalons/faldilla de color fosc, negre o blau marí o gris fosc i samarreta, camisa o jersei blanc llis.
2n A: Tots vestits de negre i amb mitjons verds posats per sobre.
2n B: Pantalons/faldilla de color fosc, negre o blau marí o gris fosc i samarreta, camisa o jersei blanc llis.
3r A: Pantalons/faldilla de color fosc, negre o blau marí o gris fosc i samarreta, camisa o jersei vermell llis.
3r B: Pantalons/faldilla de color fosc, negre o blau marí o gris fosc i samarreta, camisa o jersei vermell llis i un barret de
Pare Noel.
4t A: Tots vestits de negre i amb una gorra de visera.
4t B: Pantalons/faldilla de color fosc i samarreta, camisa o jersei d’un color concret i llis que ja se’ls comunicarà de
manera individual.
5è A: Pantalons de color fosc, negre o blau marí o gris fosc (les noies cal que vinguin amb leggins ja que portaran una
faldilla de tul a sobre)i samarreta, camisa o jersei vermell llis.
5è B: Tots vestits de negre (les noies cal que vinguin amb leggins ja que portaran una faldilla de tul a sobre). Si algú té
una armilla o caçadora de cuir, també la poden portar ja que van de rockers.
6è A i B: Tots vestits de negre.
Moltes gràcies per la vostra col∙laboració.

COMISSIÓ PEDAGÒGICA AMPA. "EL GRAN RECAPTE"

TALLER DE CUINA DE NADAL. CUINA JUSTA

GRÀCIES FAMÍLIES!!!!
Hem batut rècord: 425 Kg de solidaritat van de camí al
Banc d' Aliments.
#PereIVSolidari #GranRecapte

Degut al gran èxit en la inscripció del taller de cuina de
Nadal organitzat per Cuina Justa en la modalitat de pares
i fills, i de les poques inscripcions en el de pares; s’ha
decidit que tant el dimarts 12 com el dijous 14 els tallers
estaran dedicats a pares i fills.

LOTERIA DE NADAL

85306

Famílies!! Encara queden números de la loteria de Nadal
de l’AMPA!! No us quedeu sense!!
Data límit per poder comprar loteria el proper 15 de
desembre.

Els dos tallers s’iniciaran a les 17:30h. Totes aquelles
famílies que estàveu en llista d’espera, finalment tindreu
plaça. El Xavi Coordinador de menjador, us trucarà per
informar‐vos del dia que fareu el taller (12 o 14 de
desembre). Encara queda alguna plaça disponible.
Animeu‐vos!!!

IFRA
N

O

M

1 de desembre de 2017
AMPA. COMISSIÓ DE FESTES I COMISSIÓ PEDAGÒGICA AMB LA MARATÓ DE TV3
Benvolgudes famílies!
Preneu nota a les agendes: reserveu‐vos el proper divendres 15 de desembre. La Comissió de Festes i la Comissió
Pedagògica estan preparant la Festa Solidària en benefici de la Marató de TV3.
La setmana vinent tindreu tota la informació de la Festa Solidària; estigueu ben atents als canals de comunicació de
l'AMPA Pere IV.
D'altra banda, i com ja és tradició a la nostra escola, us animem a compartir una estoneta amb la canalla aquest pont i
fer tants ORIGAMIS com vulgueu; recordeu que per cada origami (“grua de paper”) rebem 1€ per tal de poder fer una
gran donació a la Marató d'enguany!
Així doncs, els dies 4 i 5 de desembre, i el dia 11 només al matí, posarem unes capses al vestíbul de l'escola, perquè
totes les famílies que vulguin les omplin de “grues” per a la Marató de TV3. Recordeu: com més, millor!!!
Les podeu portar de qualsevol mida, tipus de paper, decorada, sense decorar… I si no recordeu com es fan, aquí teniu la
“xuleta"https://youtu.be/dc5zzfrIV5E
Ah! Podeu utilitzar els vostres papers o passar a buscar‐ne per Secretaria.
Deixeu volar la vostra imaginació!!! El Pere IV amb la Marató de TV3!!!

