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Benvolgudes famílies,

➔ Cal recordar que necessitem tots els emails de pares i mares de la classe per poder
fer-vos arribar la informació necessària i començar a concretar entrevistes.

➔ Us volem informar que hem començat el primer projecte del curs!
“Cada cosa al seu lloc!” Anirà lligat a uns fils conductors que anirem contestant al
llarg d’aquest: Groc, blau,verd i marró, per què? Incolora,inodora, insabora, què
és? Qui cuida el nostre planeta?

Necessitarem la vostra col·laboració. Caldria que cada nen/a porti una bossa petita
amb deixalles que siguin reciclables ( vidre no) perquè a la classe,
individualment, farem la creació d’un objecte que tingui una utilitat significativa amb
les diferents deixalles que cada alumne ha aportat.
A més a més, dins d’aquest material, hi hauria d'haver una caixa de sabates per fer
una altra activitat que tindrà lloc també durant el projecte.

➔ És necessari que cada nen/a tingui el seu propi llibre de lectura que porti cada dia a
la motxilla. D’aquesta manera podrà seguir la lectura a l’escola i a casa i podrem fer
un seguiment.

➔ Tal i com us vàrem dir a la reunió a partir del mes d'octubre començarem el taller
d'expressió oral. Aquest primer trimestre hauran d’explicar de descriure una persona
o personatge fantàstic. Es pot utilitzar material de suport (fotos, objectes,
powers,....). Cada setmana ho faran dos alumnes en ordre de llista i ho portaran
anotat a l’agenda amb una setmana d’antelació per poder preparar-ho bé.

➔ Recordeu que per l’educació física, el vostre fill/a haurà de venir amb el xandall
posat només si li toca fer E.F. a primera hora del matí (09.00 h) o de la tarda (15.00
h). Haurà de venir amb roba de carrer i el xandall a la bossa si la té en un altre
moment del dia.

Moltes gràcies per la vostra col·laboració,

Mireia i Judit.


