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Benvolgudes famílies,
Tot seguit us informem d’ aspectes que són del vostre interès.
1. ÚLTIM DIA DE TRIMESTRE
L’últim dia del trimestre, és el dia 8 d’abril. Pel mati si fa bo esmorzarem tots junts a la zona
esportiva. L’escola repartirà garlanda i ous de Pasqua, per tant NO CAL PORTAR
ESMORZAR.
2. INFORMES I ÀLBUMS
Els àlbums i treballs del segon trimestre s’entregaran el dijous 7 d’abril.
Els informes de primària s’enviaran durant el matí del divendres 8 d’abril.
3. VACANCES DE SETMANA SANTA
Del dia 11 de abril fins al 18 d’abril. Tots dos inclosos.
4. SANT JORDI
Aquest any, per tal de donar continuïtat al nostre projecte de col·laboracions socials,
hem pensat de tornar a contribuir amb la iniciativa que duu a terme l’ONG “Sonrisas de
Bombay”. Aquesta fundació, és una organització que centra la seva acció en les
comunitats dels “slums” (barris de barraques de Bombay), en la lluita pacífica contra la
pobresa. Promou l’accés a l’educació i a la salut, així com el desenvolupament
socioeconòmic
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(www.sonrisasdebombay.org). Aquestes roses són una oportunitat per aquestes dones, un
dels col·lectius més vulnerables i invisibles amb els quals treballen a “Sonrisas de Bombay”,
i que són víctimes de tràfic

. Elles han elaborat aquestes roses de roba de forma

artesanal, amb tot l’afecte i cura, com a part del seu procés de recuperació.
Us volem demanar la vostra col·laboració.
Si voleu comprar roses per col·laborar valen 3.50 € cadascuna.
Els colors disponibles seran el blanc i el morat.
El pagament s’efectuarà des del dia 19 fins al 21 d’abril.

5. AUTORS A LES AULES
Dins del nostre projecte d’impuls a la lectura, mitjançant les visites d’autors, il·lustradors i
animadors, durant el mes d’abril, podrem gaudir de la presencia de la Kristina Parera (21
d’abril a Educació Infantil), Karla Ramos (22 d’abril a Cicle Superior i entrega premis Jocs
Florals) i Mercè Arànega (29 d’abril a Educació Infantil i Cicle Inicial).

BONA PASQUA!!!

