CIRCULAR INFORMATIVA DE FEBRER DE 2019
Benvolgudes famílies,
Us fem arribar algunes informacions rellevants per a les properes setmanes:
DILLUNS ÉS FESTIU
Recordeu que el proper dilluns, 11 de febrer, és un dia festiu de lliure disposició.
CARNESTOLTES
La festa es durà a terme divendres, 1 de març, a la tarda. La temàtica triada aquest curs serà LA DÈCADA
DELS 70, per commemorar els 70 anys de l’escola. Les disfresses, per tant, hauran d’estar relacionades
amb aquest tema: moviment hippie, disco,... Es poden aprofitar les disfresses del Salto a la Fama perquè
representaven molt bé aquells anys.
Aquests dies, l’escola està acabant d’organitzar la festa amb la col.laboració de l’AMPA. En breu, us
donarem més informació.
Avancem que no hi haurà concurs de disfresses.
EDUCAMOS
A partir del proper dilluns, 18 de febrer, totes les famílies de l’escola rebreu un correu amb l’usuari,
contrasenya i link per a poder entrar a la plataforma Educamos. Disposareu d’una setmana per a entrarhi. Si no ho feu en aquest temps, es caducarà i ho haureu de comunicar al centre per a que tornem a
enviar un nou e-mail.
A la plataforma tindreu accés a totes les informacions que donem a l’escola i als butlletins de notes dels
vostres fills/es. Durant aquest trimestre, les informacions també es donaran en paper, però no els
informes. Aquests només els podreu veure a Educamos. Estaran en PDF i caldrà que us els descarregueu
perquè, un cop finalitzat el curs, al juliol, no els podreu veure.
En breu, a la pàgina WEB de l’escola, trobareu un tutorial on s’expliquen tots els passos a fer per accedir a
la plataforma. Si alguna família té problemes o dubtes, caldrà que ens ho comuniqui.
JORNADA DE PORTES OBERTES
Tindrà lloc el dissabte, 23 de març, d’11 a 13h.
SORTIDES
 Viatge a Mallorca de 4t d’ESO: cal fer la 2a bestreta de 100€ fins el 15 de febrer.
 Colònies d’EIP: el 2n pagament es farà de l’1 a l’11 d’abril. Us donarem un full amb l’import que
falta.
Recordeu que es descomptaran els diners de la loteria i de l’AMPA en aquests pagaments.
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PROVES DE COMPETÈNCIES BÀSIQUES DE 4T D’ESO
Dimecres 13 i dijous 14 de febrer, els alumnes de 4t d’ESO realitzaran les proves de Competències
Bàsiques del Departament d’Ensenyament, de 9 a 13h, a l’escola. Per això, començaran la jornada a les
9h, aquests dos dies. A la tarda, es farà l’horari normal.
PROJECTE ASSISI
Dimarts, 19 de febrer, l’Assisi té hora al veterinari per a la vacuna que li correspon. L’acompanyaran
alguns alumnes de l’ESO.
Continua el projecte amb les passejades en anglès en petit grup amb els alumnes més grans de l’escola.
Volem informar-vos també que, aquests dies, hem hagut de cridar-li l’atenció perquè, a vegades, borda
molt. És un treball que cal fer amb molta paciència i que no s’aconsegueix d’un dia per l’altre. Ho
acabarem aconseguint!
UNIFORMES
Degut als incidents que ens heu comunicat les famílies, des de començament de curs, amb el
subministrament d’uniformes, el centre ha decidit canviar de botiga, a partir de març. Ho estem acabant
de gestionar i, en breu, us comunicarem el nom i l’adreça.
Us demanem disculpes per tots els inconvenients que us hagi pogut ocasionar aquest tema.
SALTO A LA FAMA
Un any més, ens han arribat un munt de felicitacions per aquest espectacle del que tots formem part.
Sembla que cada any ens superem!!! Des de l’escola volem agrair de tot cor la col·laboració i l’entusiasme
que heu posat tant els alumnes com vosaltres, les seves famílies. És un exemple del treball en equip i de
germanor que volem transmetre als nostres alumnes. Creiem que formarà part d’ells per sempre.
MOLTES GRÀCIES A TOTS/ES!!!

Rebeu una cordial abraçada franciscana,
P. Carlos Fuentes
Director
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