
Diumenge 18 de març torna la SORTIDA A LA NATURA!
SABÍEU que l'escola té un tram del riu MÉDER APADRINAT?
SABEU on és?
SABEU que els nostres fills hi van i avaluen i inspeccionen l'estat del riu?

EL VOLEU CONÈIXER?
Doncs el proper diumenge us proposem anar-lo a conèixer!

La sortida té un doble objectiu: passar una bona estona plegats i conèixer i respectar el nostre entorn proper.

Aquest és també un objectiu com a ESCOLA VERDA que som.

QUÈ US PROPOSEM?
Quedem a l'escola a les 9.00h ben puntuals.
El recorregut que farem és circular, passant per l'Anella Verda, i té 
una llargada total de 9,2 km (5,5 d'anada i 3,7 de tornada). És 
planer i apte per a totes les edats.

El trajecte estarà guiat i marcat, i en els punts crítics hi haurà 
voluntaris de l'AMPA assegurant que tot rutlli, però la responsabi-
litat durant la caminada serà de cada família.

A 2/4 de 12 del matí tenim previst que els darrers grups arribin a 
l'indret del riu en el qual hi ha el tram que hem apadrinat.

Allà esmorzarem i us proposarem algunes activitats relacionades 
amb l'entorn natural. Si porteu bosses també podem fer una mica 
de neteja, si convé.

De tornada, ens aturarem al Pou de Glaç, on podrem conèixer què era i perquè servia, i arribarem fins a l'escola.

Cadascú s'ha de portar l'esmorzar de casa seva. Sobretot, respecteu els criteris bàsics a l'hora de preparar el vostre 
pícnic, bàsicament evitar els embalatges d'un sol ús.

IMPORTANT!!! Si plou l’activitat quedarà suspesa. (en cas de dubte, podeu consultar el twitter i els grups de 
whatsapp oficials de l’AMPA de cada curs).
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S'acaba el termini per a cobrar el premi de la loteria. 
Per aquesta raó, el dia 22 de març serem a la 
secretaria, al matí de 2/4 de 9 a 9 i a la tarda de 3/4 
de 5 a 1/4 de 6 per si algú vol fer efectiu el 
cobrament.

 

Diumenge 4 de març vam 
realitzar la 4a edició d'Scratch Day. 

Vam escalfar motors amb la  xerrada titulada 
"Intel·ligència artificial i ara què?" a càrrec de David Reifs, 
pare de l'escola i vam interactuar amb un robot molt simpàtic i 
expressiu.

Després la Núria Vidal, mare de l'escola, ens va introduir 
breument a l'Scratch.

A continuació, mentre uns carregaven piles esmorzant coca amb xocolata, uns altres començaven a desenvolupar 
els seus projectes amb Scratch o amb Lego We Do i els més petits jugaven amb l'Scratch JR i les Bee Bots.

Finalment vam poder compartir i presentar els projectes.

En definitiva, grans i petits vam gaudir d'una matinal amb família i amics.
 

AGENDA
RECORDEU QUE...     

La Núria Benet, mare de la Berta (P4) i Maria (2n), ens va  
explicar i representar amb uns titelles petitets el conte de 
" Les quatre estacions". Un conte creat per ella mateixa i que 
ens va fer gaudir d'una bona estona!! 

Moltes gràcies, per compartir-ho amb nosaltres!

El pròxim conte serà el dia 16 de març.

Us hi esperem a tots!!!!
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