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CARNAVAL 2013:
Va ser el 16 de febrer, feia molt i molt de fred, però això no ens va aturar per celebrar el
Carnaval. Ens vam trobar a la plaça de l'Ajuntament on ens hi esperava la Talena,
juntament amb els timbalers DUM DUM DUM vam tenir una cercavila divertida i moguda.
Un cop vam arribar al Centre Cívic ens hi esperava el grup PICA PICAROL
que ens va fer passar una bona estona ballant i cantant cançons. Per últim vam poder
berenar una mica. La quitxalla s'ho va passar molt bé i hi havia disfresses molt originals.
Gràcies a tots els col·laboradors!!!

EXHIBICIÓ HIP-HOP: L'activitat de Hip-hop duta a terme per la Sandra durant aquest
trimestre es valora molt positivament. Hi han participat 10 nenes i nens. Per la Fira de
Sant Josep del passat 17 de març varen fer una exhibició davant del Centre Cívic amb molt
de públic. El grup de Hip-hop anaven negres i amb uns mocadors colors parxís molt
originals, no hi faltava la gorra típica dels balladors de Hip-Hop. Felicitats a tots!!!

BÀSQUET ZER EL LLIERCA: Gràcies al suport econòmic del Bar-Restaurant CASINO i
KAUTEC SOLUCIONS de Tortellà, les jugadores de bàsquet de “ZER EL LLIERCA” han
pogut estrenar equip nou. També tenen una mascota que els dóna sort.

La lliga encara continua, no falta gaire, però han jugat, s'ho han passat molt bé i han
practicat un esport per cuidar-se.

FESTES I ACTIVITATS 3r TRIMESTRE
ABRIL

MAIG

XERRADA
“Educació Vial”
Dimarts 16 d'abril.
9h del vespre.
Centre Cívic.
SANT JORDI
Dimarts 23 d'abril
Parada de roses i llibres
de l'escola al C/ Major.

JUNY
JORNADES ESPORTIVES
1 i 2 de juny.
Ajuntament- Programa a part.

OBRA DE TEATRE.
Divendres 31 de maig
a les 6h al Centre Cívic.

PASSEJADA
INFANTIL
Diumenge 28 d'abril.
Programa a part.

FESTA DE L'ESCOLA
PORTES OBERTES
Divendres 14 de juny.
Escola- Programa a part.
JORNADA INTENSIVA
Del 10 al 21 de juny.

FESTA DE L'AIGUA
Divendres 21 de juny.
Escola- Programa a part.

INFORMACIONS VÀRIES:
•

ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR GENER 2013: La representant electa al
Consell Escolar a partir d'ara és l'Anna Martín i l'Adriana Sala és la
representant substituta. Volem agraïr a l'antic representant, Lluís Bosch,
la seva dedicació i tasca envers l'escola.

•

Des de l'Ajuntament de Sant Jaume de Llierca ens han informat que es
tornarà a organitzar el CASAL D'ESTIU a l'escola com l'estiu passat.
Sortirà el programa molt aviat.

•

Els dilluns hi ha organitzades dues sessions d'estiraments per adults al
Centre Cívic: la 1a de ¾ 8h a ¾ de 9h del vespre i la 2a de ¾ 9h a ¾ de
10h del vespre.

•

La Junta de l'AMIPA us vol engrescar a que PARTICIPEU en les diferents
activitats que ha organitzat l'Escola, l'Ajuntament i la mateixa AMIPA.
Durant aquest trimestre no farem cap assemblea, ens trobarem al
setembre del proper cus 13-14.
És per aquest motiu que us volem comentar la importància de contestar
algunes enquestes que us farem arribar per saber les opinions de les
famílies referent a diferents temes educatius i importants pels nostres
fills.

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS PEL 3r TRIMESTRE:
Per P3-P4 s'han organitzat les següents activitats:
DIMECRES
Anglès
Escola
Cristina Isamat
16:30 a 17:45
15 euros/mes

DIJOUS

DIVENDRES

Poliesport
Laia
Escola/Camp de futbol
16:30 a 17:45
15 euros/mes

Teatre
Ariadna, Gemma i Maria
Centre Cívic
16:30 a 18:00
15 euros/mes

Per P5 d'Ed. Infantil i 1r i 2n de Cicle Inicial:
DIMECRES
Anglès
Escola
Roel
16:30 a 17:45
15 euros/mes

DIJOUS

DIVENDRES

Futbol
Martí Carrera
Camp de futbol
16:30 a 17:45
15 euros/mes

Teatre
Ariadna, Gemma i Maria
Centre Cívic
16:30 a 18:00
15 euros/mes

Per 3r i 4t de Cicle Mitjà i 5è i 6è de Cicle Superior:
DIMARTS
Anglès
Verònica Allen
Escola
14:00 a 14:45
6 euros/sessió

DIMECRES
Bàsquet
Mati Mora
Alba Guevara
Argelaguer
16:45 a 17:45

DIJOUS
Futbol
Martí Carreras
Camp de futbol
16:30 a 17:45
15 euros/mes

DIVENDRES
Mecanografia
Montse Toronell
Escola
14:00 a 14:45
6 euros/sessió
Teatre
Ariadna, Gemma i
Maria
Centre Cívic
16:30 a 18:00
15 euros/mes

•
•
•

Les activitats comencen el 2 de març del 2013 i acabaran el 31 de maig.
Les activitats les cobrarà cada responsable de l'activitat a final de mes.
S'aconsella no donar els diners als alumnes més petits perquè no hi hagi mals
entesos.

L'AMIPA es reserva el dret de modificar o canviar alguna de les informacions donades en el
document.

Guardeu “EL BANDOLER” per consultar-lo durant el trimestre.

