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Divendres 16 farem el sopar de la nevereta
Pares, mares, xiquets,
mestres…
Hem començat el curs i ho
volem celebrar amb una
benvinguda especial.
Divendres 16 de setembre, a
partir de les 20.00h, soparem
a la fresca i gaudirem de la
conversa i les sorpreses…
Si ens voleu acompanyar…

Ja hem començat el curs. Els xiquets
ja corren per l’escola, treballen a les
aules i comencen a viure el nou curs
escolar 2016-2017. Els pares també.
De segur que ja heu notat el canvi.

sou nous per primera vegada a
l’escola teniu l’oportunitat d’anar
afiançant la relació, de passar una
estona plegats al pati de l’escola.
Però n’hi ha més coses a tenir en
compte, i aquest primer full
d’informació farà un repàs d’uns
quants aspectes interessants.

Per celebrar l’entrada a l’escola,
organitzem un sopar enfaixat a
l’escola, que diem ‘el sopar de la
nevereta’. Ho heu de portar tot de
casa: estovalles, entrepans, viandes,
fruita, dolços… I passem unes hores
comentant això i allò. Els pares que

El sopar de la
nevereta
Divendres, 16 de setembre, a
partir de les 20.00h, podeu venir
a l’escola al sopar de la
nevereta. Cadascú ha de portar
les vitualles de casa. Sense
compromisos, ni que supose
una feinada. Després, caldrà
deixar l’escola neta i apunt per
dilluns. Sense balons!

Completar dades
a Clickedu
Ja deveu saber que Clickedu és
la nostra plataforma digital per
vehicular informació acadèmica.
A traves d’ella us enviem
convocatòries i informació
d’alumnes. Ens cal completar
dades de correu electrònic.
Sobretot de les famílies noves.
A info@escolagavina.cat

La major part de les informacions
aniran via xarxa, així que cal
completar dades en la nostra

Reunió de pares
nous a l’escola

Xarxa llibres 2016:
convocatòria

El dilluns 26 de setembre, a
partir de les 17.00h, farem una
reunió a l’escola per fer un
repàs de les informacions més
destacades a tenir en compte.
És una reunió important per a
totes les famílies noves a
l’escola, però hi pot participar
tothom.

Dilluns 19 de setembre, la
comissió Xarxallibres de
l’escola organitzarà els lots
nous de llibres per començar a
lliurar-los als alumnes.
Necessitem pares que vulguen
col·laborar. De primària i de
secundària. A partir de les
15.30h.

Els menús de
setembre a la web

Beques de
menjador 2016-17

La comissió de menjador ja ha
elaborat els menús del primer
quadrimestre. Hem penjat a la
web i al menjador els menús de
setembre. Quan tinguem la
informació calòrica, us els
enviarem en paper. Per arribarhi a la nova web ací: http://
escolagavina.cat/serveis/

Teniu penjat al vidre
d’informació de l’escola la
resolució de Conselleria pel que
fa a beques de menjador. Demà
i dilluns són els últims dies per
presentar al·legacions. No us
encanteu si heu de pegar
qualsevol pas per guanyar l’ajut
de la beca. URGENTÍSSIM!
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plataforma ClickEdu, els vostres
correus electrònics són necessaris
per enviar-vos notificacions puntuals
de l’escola. Però també cal tenir en
compte qüestions de la xarxa de
llibres, els menús, l’assemblea de
pares nous, la primera reunió de
Consell Escolar, els rebuts del curs, la
biblioteca, els serveis de matiners i de
les vesprades, les rutes d’autobús…
Un grapat d’informació per millorar la
nostra atenció i la vida a l’escola de
tots plegats.

Obres al pati de
l’escola
Per acabar amb els
compromisos contrets amb la
Conselleria d’Educació amb
l’Aula PT, calen dues obres de
condicionament al pati.
Començarem divendres 16 i els
espais seran acotats i tancats
per evitar riscos i destorbs
innecessaris.

El nou equip de
mestres
Enguany hem fet noves
incorporacions de mestres. I
hem afegit més equip per
atendre millor la diversitat dels
alumnes. Hem ampliat recursos
en l’àmbit de l’atenció a la
diversitat. En una reunió us
explicarem el nou projecte
d’atenció a l’escola.
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