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"Les circunstàncies i les situacions acoloreixen la
vida, però la nostra ment és la que decideix quín
será aquest color".

John Homer Mil ler (1 925 - )
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QUÈ ÉS L'ASSOCIACIÓ DE FAMÍLIES
D'ALUMNES (AFA)?

Com Associació de Famílies d’Alumnes (AFA), treballem per consolidar i fer créixer la comunitat
educativa de l’escola Lluis Vives. Col· laborem, recolzem i treballem de la ma de la direcció de
l’escola, amb la fi de sumar i contribuir durant l ’etapa d’escolarització dels nostres fi l ls i fi l les, per a
que sigui un camí d’aprenentatge conjunt i uns anys de compartir i créixer en famíl ia.

ELS NOSTRES OBJECTIUS

Mil lorar els espais de l’escola.

Complementar el seu projecte educatiu.

Promoure la participació de les famíl ies en la gestió del centre.

DE QUINA MANERA PODEM PARTICIPAR

- Puntualment, com a voluntari en les diferents festes i/o actes que s’organitzen a l’escola.

- De forma regular, en alguna de les comissions de treball de l’AFA.

- Com a delegat/ada i/o subdelegat/ada de la classe dels nostres fi l ls o fi l les.

- Com a representant de les famílies dins del Consell Escolar del centre.

- Com a membre de la Junta de l’Associació de Famíl ies.

QUÉ ES LA JUNTA DE L’AFA

És l’òrgan gestor de l’Associació de Famíl ies, es la seva veu i, a més a més, actua d'intermediària
entre la Direcció escolar i la resta de famíl ies.
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L'Actual Junta de l 'AFA està formada per:

COMISSIONS DE TREBALL

CARNESTOLTES

Organitza el carnestoltes de la

rúa infanti l del poble (escul l la

temàtica, els materials,

prepara coreografies, . . . )

JORNADA CONTÍNUA

Continua amb la feina feta

anys enrere per tal de

conseguir la jornada continua

a la nostra escola

FESTES

Prepara decorats, ornaments i

tot el necessari per a la

celebració de festes a l 'escola

MENJADOR I ACOLLIDA

MATINAL

Gestiona el servei de

menjador així com l'acoll ida

matinal

EXTRAESCOLARS I

CASALS

Estudia i proposa les

extraescolars més adequades

i diverses per a tot l 'alumnat

PATIS COEDUCATIUS

S'encarrega del manteniment

dels patis i del seu correcte

condicionament

VERDA I HORT ECOLÒGIC

S'encarrega de transmetre

valors de reciclatge i treballen

l 'hort de l 'escola

PROPOSTES DE MILLORA

Estudia i proposa projectes

nous sempre encaminats al

benefici del nostre alumnat

FORMACIÓ

S'assisteix a les reunions amb

les Coordinadores d’AMPAS

de Castel ldefels, i per altra

banda a les reunions en el

marc de l’Espai de Debat

Educatiu (EDE)
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SERVEIS OFERTS DURANT EL CURS 2019/20

1. EXTRAESCOLARS

SERVEIS OFERTS DURANT EL CURS 2019/20

1. EXTRAESCOLARS
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Per a totes aquelles famíl ies que ho necessitin, oferim servei d'acoll ida matinal en tres horaris
diferents:

- De 7.30 hores a 9.00 hores.
- de 8.00 hores a 9.00 hores i
- de 8.30 hores a 9.00 hores

Es pot fer ús d'aquest servei de manera habitual o bé de forma esporàdica.

Per a més informació, contactar amb la secretària de l 'AFA (Rosa).

L'escola disposa de cuina pròpia i a través de l'empresa El Menú del Petit oferim al nostre alumnat
un menú sa i equil ibrat, amb productes de proximitat i ric en fruites, verdures i l legums. El menú és
programat per una dietista-nutricionista de l 'empresa el Menú del Petit, i és supervisat per la
Comissió de Menjador. A més a més, des de l 'empresa El Menú del Petit, ens proposen sopars
tenint en compte el menú del migdia.

Us passem a continuació el menú del mes de gener.

2. MENJADOR I ACOLLIDA MATINAL
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3. CASALS

Durant els períodes no lectius (vacances de Nadal, Setmana Santa i estiu, excepte el mes d'agost),
l 'empresa DIversports (responsable de la major part de les extraescolars de l 'escola) organitza uns
casals molt lúdics i esportius si s'escau per a tots els nostres alumnes (des de P3 a 6è de primària).

Aquí us facil item l'informació per al casal d'aquest Nadal. Per a més informació podeu contactar
amb Esme (despatx d'extraescolars, a partir de les 1 6,30 hores).
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CASTANYADA vs HALLOWEEN

Com és habitual, la tarda del 31 d'octubre tots els alumnes de l'escola han gaudit de la
celebració de la castanyada (els més petits) i de Halloween (els més grans).

Uns dies abans, la Lluiseta (la nostra capgrossa) va passar per les classes dels més
petitons i també per cicle superior per a convidar-los a gaudir d'aquestes dues festes.

Enguany els alumnes d'infanti l (P3, P4 i P5) i de cicle inicial (1 r i 2n) han preparat uns
balls per a la senyora Castanyera, que ens ha visitat a l 'escola i ens ha portat castanyes
per a tots. A la festa no ha faltat la Lluiseta, que també ha gaudit molt amb els petits de
l 'escola. Cicle inicial a més a més ha realitzat tal lers relacionats amb Halloween.

Els alumnes de cicle mitjà i superior també han gaudit de la festa realitzant uns tal lers
terroríficament divertits.

Els més grans han continuat la festa visitant el Túnel del Terror que les famíl ies han
creat per a l 'ocasió: Un menjador de casa d'una bruixa, tot ple de teranyines ha estat
una de les primeres parades. Allà hi havia una bruixa que els ha fet endevinal les en
anglès abans de passar al següent ambient. L'accés al túnel era terrorífic: o entraves
per la boca del malèfic I t, o entraves per un lateral. Dins, tot de voluntaris caracteritzats
per a fer d'aquest Halloween una festa molt especial. El vestuari transformat per a
l 'ocasió ha estat, com cada any, el l loc més tenebrós. . . Grans i petits, tots han estat
molt valents!
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Des de la Junta de l 'AFA, volem agrair a la Comissió de Festes, voluntaris, mestres i al
Departament d'anglès de l 'escola amb qui hem treballat conjuntament, el seu esforç
per tal de fer una festa de Halloween inoblidable. I gràcies a totes aquelles famíl ies que
ens van ajudar també amb les castanyes i moniatos.

Us passem a continuació un recull de fotografies d'aquest dia!

Equip AFA
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LLEURE EN FAMILIA

El temps de lleure sovint va associat a l ’oferta sociocultural i esportiva que es rep des
dels centres escolars i les entitats de l’entorn, però també és un temps que es pot
aprofitar per fer vida famil iar.

Aquestes estones de vida plegats van més enllà de les que compartiu els caps de
setmana o els dies que teniu vacances. Jugar, l legir, fer activitat física, veure junts
programes de televisió, viatjar. . . Les activitats quotidianes com comprar, anar a visitar
famil iars o cuinar també poden ser espais de l leure en els quals podeu gaudir d’un
temps de qualitat amb els fi l ls.

El l leure en famíl ia permet reforçar els vincles amb els fi l ls, trobar estones per a la
comunicació i aprendre valors. En aquest sentit, es pot dir que el l leure en famíl ia és un
espai educatiu.

Per aconseguir un temps de lleure famil iar de qualitat, tingueu en compte:

- els interessos de tots, no només els dels fi l ls;
- aprofitar l ’oferta de lleure sociocultural de l ’entorn;
- trobar un equil ibri entre activitats de l leure famil iar, el l leure socioeducatiu i el temps
de descans;
- afavorir que els fi l ls facin activitats variades des de petits, per afavorir xarxes
d’amistats diverses que a l’adolescència els permetran fer un grup amb les que tinguin
més afinitat.

FONT: http://familiaiescola.gencat.cat/ca/recomanacions/recomanacions/lleureenfamilia/

En aquesta l inia, us presentem una iniciativa de les famíl ies de P5. Moltes gràcies
famíl ies! !
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Nosaltres, un grup de nens i pares de P5A grau vam decidir passar
més temps junts, de manera que cada mes farem un petit passeig
per la natura per tal de conscienciar els nens de la bellesa de la
natura amb tots els seus insectes, ocells, arbres i matol ls.

En aquest primer viatge, trobem les abelles realment interessants i
vam buscar flors blaves al bosc d’El Sentiu. Aquí teniu unes quantes
fotos.

Al novembre vem anar al mateix bosc, però per un altre camí, i per
exemple al gener, segur que pujarem a un castel l , aprop de
Castel ldefels, Eramprunyà.

Adel (mare de Zolan, de P5A)
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PASSATEMPS / CROSSWORDS

HAZ TU PROPIO FAROLILLO DE NAVIDAD
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Troba l'os panda
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CÓMO HACER ANGELITOS DE NAVIDAD
CON PALITOS DE HELADO

Con palitos de helado podemos hacer unos bonitos angelitos para adornar el árbol o cualquier
rincón de la casa. Como veis en la imagen, siguiendo el paso a paso podéis ir pegando los palitos
para formar el cuerpo del angelito, y luego completar la cabeza y las alas con cartón.

FUENTE: www.pequeocio.com

Fuente: Love this Pic
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y con material reciclado. . .

ADORNOS DE NAVIDAD CASEROS CON PINZAS

Coged las pinzas de ropa de madera, pintadlas y obtendréis estos preciosos adornos caseros.

FUENTE: www.pequeocio.com
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I JORNADA DE PATIS

Dissabte 1 6 de novembre vam viure una
jornada de patis multitudinària.

Famíl ies d’infanti l i primària van respondre a la
crida per tal d’adequar, arreglar i mil lorar
diversos elements dels nostres patis.

Els murs entre cursos d’infanti l , gràcies a la
feina de pares, mares, nens i nenes van ser
pintats amb paisatges relacionats amb les
quatre estacions de l’any. La tanca d’accés al
pati d’ infanti l es va pintar. També es va polir i
pintar la taula gran de pícnic, així com les més
petites i la zona de neumàtics. La zona de la
cuineta també va ser arreglada.

El mur i columnes d’accés al vestíbul també
han estat repintats.

Al pati gran també s’han fet diverses tasques:
s’han pintat les columnes amb colors vius,
l ’escenari ha estat també envernissat i repintat.
Una de les bobines ha estat substituïda ja que
estava tota estel lada i era peri l losa. També
s’han repintat ambdues. El tipi ha estat refet de
nou amb fustes especials aptes per a l ’exterior.
Les jardineres-neumàtics han estat totes
repintades.

No cal dir que la transformació ha estat
magnífica i ha encantat a grans i petits.

Per acabar la jornada, l ’AFA de l’escola ha
convidat a tothom a una botifarrada amb
mongetes i patates al cal iu.

Des d’aquí volem agrair al Menú del Petit la
seva implicació a aquest dia amb un magnífic
pastís i fruita diversa i a totes les persones
(grans i petits) que s’han implicat en aquesta
jornada de patis.

Junts fem escola! Fins la propera jornada!

EQUIP AFA
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El sábado 1 6 de noviembre vivimos una jornada de
patios multitudinaria.

Famil ias de infanti l y primaria respondieron a la
l lamada de la actual junta de la Asociación de
Famil ias de Alumnos (AFA) para adecuar, arreglar y
mejorar diversos elementos de nuestros patios.

Los muros entre cursos de infanti l , gracias al
trabajo de padres, madres, niños y niñas fueron
pintados con paisajes relacionados con las cuatro
estaciones del año. La valla de acceso al patio de
infanti l se pintó. También se pulió y pintó la mesa
grande de picnic, así como las más pequeñas y la
zona de neumáticos. La zona de la cocinita
también fue arreglada.

El muro y columnas de acceso al vestíbulo también
han sido repintadas.

En el patio grande también se han hecho varias
tareas: se han pintado las columnas con colores
vivos, el escenario se ha barnizado y repintado.
Una de les bobinas ha sido sustituida ya que
estaba toda asti l lada y era peligrosa. También se
han repintado ambas. El tipi se ha rehecho de
nuevo con tablones de madera especiales aptas
para el exterior. Las jardineras-neumáticos han sido
todas repintadas.

No es necesario decir que la transformación de
nuestros patios ha sido magnífica y ha encantado a
grandes y pequeños.

Para acabar la jornada, el AFA de la escuela ha
invitado a todo el mundo a una "butifarrada" con
judías y patatas "al cal iu".

Desde aquí queremos agradecer al Menú del Petit
su implicación en este dia con un desayuno y
gracias también a todas las personas (grandes y
pequeñas) que se han implicado en esta jornada
de patios.

¡ Juntos hacemos escuela! ¡Hasta la próxima
jornada!

EQUIPO AFA
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BABUSHKA

(LEYENDA NAVIDEÑA RUSA)

CUENTOS DEL MUNDO

A Babushka le hubiera encantado tener hijos, pero no pudo ser, así que se encontraba muy sola y por
eso se dedicaba a crear sus muñecas para venderlas y poder sobrevivir.

Una fría noche de invierno, Babushka se despertó sobresaltada. Su habitación se iluminó con tal
intensidad, que parecía de día. La anciana se asomó a la ventana y vio una hermosa estrel la que
parecía decirla: 'venga, sígueme'. Pero Babushka tenía frío. Pensó que era una locura salir a esas
horas, y volvió a meterse en su cama.

La Navidad se celebra en casi todos los países. Pero no todos comparten la misma tradición.
Mientras que en países como España son los Reyes Magos de oriente quienes visitan a los niños
la noche del 5 de enero, en otros lugares quien l lega a los hogares es Papá Noel.

En Rusia, los niños reciben los regalos de Babushka, una entrañable anciana que recorre todas
las casas para dejar una sorpresa a los pequeños. Te contamos su historia. Babushka era una
anciana que fabricaba muñecas artesanales. De esas muñecas de madera pintadas a mano con
alegres colores, que esconden dentro otra muñeca, y otra, y otra más pequeña.
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FUENTE: www.guiainfantil.com

A la noche siguiente, Babushka tampoco pudo dormir. Esta vez un estruendo la despertó.
Trompetas y arpas no dejaban de sonar. Al asomarse a la ventana, la anciana vio un grupo de
ángeles que le dijeron:

- 'Babushka, ven con nosotros. Vamos a Belén para conocer al Niño Jesús, que acaba de nacer'.

Pero Babushka vio la nieve caer y pensó que hacía mucho frío. Decidió volver a su cama.

La tercera noche, Babushka se despertó sobresaltada al escuchar el ruido de los cascos de unos
caballos. Esta vez, al asomarse, vio a los tres Reyes Magos de Oriente, que le dijeron:

- 'Ven con nosotros, dulce anciana. Vamos a Belén, a adorar al niño Dios, que acaba de nacer'.

Babushka dudó, pero prefirió volver a su cama. Seguía nevando, y afuera debía hacer muchísimo
frío.

A la mañana siguiente, Babushka se arrepintió. Pensó que debía ir a ver al niño Jesús, así que
cogió sus muñecas y fue hacia Belén. Pero cuando llegó, en el pesebre ya no había nadie.
Babushka se entristeció. Decidió que para compensar aquello, a partir de entonces, todos los 24
de diciembre, noche en la que nació Jesús, iría casa por casa para dejar a los niños un regalo.
Ese regalo que le hubiera gustado hacer al niño Dios.
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LECTURES RECOMANADES

LLEGIR SENSE SABERNE

ZUCCHI, Audrey. GRANDES APRENDIZAJES MONTESSORI PARA PEQUEÑAS
MANOS. Oberon

Tiene ganas de ayudar a su hijo en su aprendizaje y que participe en la VIDA con
mayúscula? ¡La cocina es la respuesta! Elaborar recetas juntos le permitirá poner en
práctica numerosas actividades Montessori con beneficios extraordinarios. ¿A su hijo
le cuesta escribir? Ayúdele a desarrol lar la musculatura de sus dedos y las muñecas
amasando la base de una tarta. ¿La maestra le ha comentado su falta de
concentración? Póngalo a desgranar guisantes. ¿Le cuesta tener confianza en sí
mismo? Enséñele a uti l izar un cuchil lo y a cascar un huevo él solo.

LUPANO, Wilfrid. EL LOBO EN CALZONCILLOS: ¡SE ME CONGELAN!. Andana,
Barcelona 2012

El lobo vuelve a sembrar el caos, ya que no para de pasearse por el pueblo diciendo
que se le congelan. Y los animales, están todos muy asustados e intentan
solucionar el problema del lobo. Este es un álbum ilustrado con mucho humor que
nos enseña a ayudar a los más necesitados y nos enseña que a veces, los que más
tienen son los que más deberían dar.

SALMIERI, Daniel. L’OSSA I EL LLOP. Ekaré

Una nit d’hivern, l ’Óssa i el Llop es troben en les profunditats del bosc. No s’havien
vist mai, però de seguida es fan amics. Caminen junts, i a l ’hora d’acomiadar-se,
l ’Óssa se n’anirà a hivernar amb la seva famíl ia i el Llop a córrer amb la manada.
Es tornaran a trobar? Una història d’amistat, que celebra el ritme subti l de la vida
quan tenim la mirada oberta al món.

CASTRO, Bàrbara. A DORMIR, PETITA BALENA. Combel

Una introducció dolça als colors i a les hores del dia amb un disseny net per afavorir
la relaxació dels infants.

ESTIC APRENENT A LLEGIR
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Diversos autors . QUIN EMBOLIC!. Eumo

Poemes, contes i altres textos per l legir rient. Aquest és el subtítol d’aquest l l ibre i no
enganya. És un recull de peces curtes, moltes d’el les força conegudes que posa en
valor un patrimoni immaterial vital per a qualsevol l lengua.

BLOM, Kirsti. UN MAR DE PLÀSTICS. Takatua

Sabeu on va a parar tot el plàstic que no es recicla? Aquest l l ibre ens mostra de
manera molt gràfica l 'estat en el que es troben els mars i oceans del planeta a
causa de la quantitat de plàstics que no reciclem i els grans problemes que això
comporta als animals, a la flora i al planeta en general. Salvar el planeta és cosa de
totes i tots!

LLEGEIXO MOLT BÉ

JA SÉ LLEGIR

CANTINA, Barbara. MORTINA 3. L’AMIC FANTASMA. La Galera

Qui deu ser aquest misteriós nen fantasma que des de fa dies intenta entrar a la
Vil · la Decadent? Al costat del Musti, el seu gos inseparable, la Mortina segueix
qualsevol pista que pugui ajudar a descobrir d'on ha sortit el seu pàl· l id amic, en
una divertida investigació que els durà a viure moltes aventures.

MARSAL, Carles i MARTORELL, EDUARD. BIÒNICA. Cossetània

Aquest l l ibre aplega de manera vistosa, entretinguda i didàctica un grapat de
solucions tecnològiques inspirades en elements de la natura. Més que un recull de
simples curiositats, és la constatació que cal obrir bé els ul ls i mirar al nostre voltant.
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PARERA, Núria i HERGUETA, María. LA MALETA. Babulinka Books

El l l ibre és un conjunt de minirelats tan interessant com original. Aquestes breus
narracions, que amb prou feines arriben a les vuit línies, tenen com a fi l conductor un
objecte, concretament una maleta que anirà passant de mà en mà al l larg de més d’un
segle (des de 1 890 fins a 2011 ). És admirable com un objecte permet fer de testimoni
mut de canvis sociològics i culturals. Una petita joia.

COMPANY, Flavià. SOCIETAT KYOTO. Cruïlla

Ara fa un temps es va instal· lar a Barcelona el gran mestre oriental Li Po. Ningú no
coneix exactament el l loc d'on prové, però ara busca joves capaços de gestionar
grans poders. Poders que no poden caure en mans de qualsevol. Pertànyer a la
Societat Kyoto no és fàcil : si el Li Po detecta en tu alguna conducta o habil itat
especial, t'enviarà al mòbil una app que et conduirà a casa seva, que sempre és al
Barri Gòtic, però mai al mateix l loc. Un cop allà, et diran si pots fer les proves d'accés.
I , si les superes, entraràs en un món extraordinari.

JOVES

MARGARIT, Joan. TOTS ELS POEMES (19752015). Labutxaca.

Avui recomano un ll ibre que aplega en un sol volum i en format de butxaca tota l ’obra
poètica escrita per Joan Margarit, recent Premi Cervantes 201 9 i un dels poetes més ben
valorats per la crítica i els lectors.

ADULTS
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TOTS ELS LLIBRES QUE APAREIXEN EN AQUESTA SELECCIÓ ELS PODEU TROBAR A LA XARXA DE
BIBLIOTEQUES MUNICIPALS

Lourdes, mare d'Aleix (5è)

BOSCH, Xavier. PARAULES QUE TU ENTENDRÀS. Columna

Paraules que tu entendràs és un retrat esmolat de la convivència. Una novel· la que
explora les relacions de parel la, els secrets de cadascú i l ’ús que fem de la veritat. Amb
una combinació de tendresa i ironia, de nostàlgia i recerca constant de la bellesa, els
personatges es mouen pels replecs de l’ànima, disposats a emocionar-nos. Xavier
Bosch ha volgut escriure una novel· la sobre l ’ús que fem de la veritat i dels secrets.
Sobre el que diem, el que ens guardem, el que no hem de dir mai, el que estaríem (o no)
disposats a perdonar. Però, cal dir-s’ho tot?
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INTEL.LIGÈNCIES MÚLTIPLES

Què són les intel·ligències múltiples?

Ara sabem que amb el temps ha anat canviant el concepte tradicional sobre la intel· l igència i que
hi ha més d'un tipus d'intel· l igència. En total se n'han definit nou: intrapersonal, interpersonal,
natural ista, musical, espaciovisual, cinesicocorporal, l ingüística, logicomatemàtica i existencial,
que es relacionen entre el les. En néixer, els vostres fi l ls disposen de totes les intel· l igències, però
el més habitual és que només en tinguin tres o quatre de més desenvolupades.

IMATGE: https://sites.google.com/site/eportafolipedronavarro/evidencies/sessio3

Per què és important conèixer i treballar totes les intel·ligències del meu fill?

Perquè d'aquesta manera coneixereu mil lor les capacitats del vostre fi l l i el podreu acompanyar i
orientar al l larg de tot el seu procés educatiu.
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Perquè, encara que el vostre fi l l tingui desenvolupades unes intel· l igències més que unes altres,
cal incentivar cadascuna d'el les si volem donar-l i una educació completa. Aquesta educació més
global, d'altra banda, també l'ajudarà a reforçar aquelles competències que ja té més
desenvolupades.

Perquè es pot aprendre un mateix coneixement des de cada una de les intel· l igències. Així, si
per exemple el vostre fi l l té més desenvolupada la intel· l igència musical, podeu crear condicions
i oportunitats perquè a partir d'aquesta intel· l igència aprengui continguts com les taules de
multipl icar o un tema de ciències naturals, a través, per exemple, de l 'entonació o de la repetició
d'una cançó.

Perquè contribuireu a mil lorar la seva autoestima; tradicionalment s'han valorat més les
intel· l igències logicomatemàtica i l ingüística, però actualment es pot afirmar que hi ha diferents
formes d'entendre i representar el món, múltiples intel· l igències, totes el les importants per al
desenvolupament del vostre fi l l .

Com puc saber en quina intel·ligència destaca el meu fill?

Observeu els vostres fi l ls en les seves activitats diàries o en noves situacions. El tipus d'activitat,
la manera com la duen a terme i la facil itat per realitzar-la us indicaran en quina o quines
intel· l igències és probable que destaquin.

http://familiaiescola.gencat.cat/ca/escolaritat/acompanyamentescolarcasa/inteligenciesmultiples/que_son/
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Tot l'equip que conforma aquesta revista us volem desitjar a

tots molt bones festes i un feliç any 2020.

Autora: Mª Jesús (mare d'Emma i Judith Basets)
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SORTEIG CISTELLA DE NADAL

I aquí teniu a la guanyadora del sorteig que han organitzat les famíl ies de sisè
curs de la cistel la de Nadal. La butl leta premiada ha estat la número 1 78.

Moltes fel icitats Carlota! I que la gaudieixis amb tota la famíl ia.

Bones Festes!
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BINGO SOL.LIDARI

Un any més, les famíl ies de sisè han organitzat un Bingo
solidari per tal de recoll ir diners per a finançar les despeses
de les colònies. I per segon any consecutiu, un 20% dels
beneficis anirà també destinat a La Marató de TV3, enguany
centrada en la investigació de malalties minoritàries.

A totes les famíl ies i mestres us volem agrair la vostre
assistència, sense vosaltres no hagués estat possible. I
també agrair a totes les entitats i comerços que,
gratuïtament, ens han ajudat a aconseguir-ho mitjançant
xecs-regals i/o productes dels seus establiments.

Des d’aquí, gràcies a tothom!

Comissió Famílies de Sisè
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Amb la col.laboració de:

COMERCIAL LAYNE

E2 ESTILISTES

Organitza:
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QUÉ HACER ESTAS NAVIDADES

Tenemos la gran suerte de vivir en Castel ldefels, un "pequeño paraíso" situado entre el mar
y la montaña. Cerca de la capital pero lejos del ruido que una gran urbe representa.

En verano podemos disfrutar de nuestra maravil losa playa, o pasear a media tarde por las
montañas del Garraf. Pero, ¿y en invierno?. ¿Qué podemos hacer? ¿Y con nuestros hijos e
hijas?

Món Gastronòmic nos ofrece multitud de tal leres, no sólo para adultos, sino también para
realizar en famil ia. Aquí os adjuntamos los tal leres que van a realizar durante el mes de
Diciembre.

Os animamos a que participéis y nos explicáis cómo ha ido.
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CALENDARI I FESTES DEL SEGON TRIMESTRE
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1. DIA DE LA PAU

El 31 de Gener participem, com tantes d’altres escoles d’arreu del món, en el Dia Escolar de la No
Violència i la Pau, organitzant tot tipus de tal lers i activitats per difondre els valors de la no-violència i
la pau entre els nens i les nenes del centre i el seu entorn.

És una festa oberta a les famíl ies, cap a les 1 5h es podrà entrar a l ’escola i participar en els diferents
tal lers i activitats proposats per l ’AFA.

Des de la Comissió de Festes es demanaran voluntaris/es per dur a terme els diferents tal lers.

2. CARNESTOLTES

El Dil luns 1 7 de Febrer ens visitarà el Rei Carnestoltes a l ’escola i donarà les ordres de com hem de
venir disfressats dimarts, dimecres i di jous. Dijous 20 de Febrer, a l ’hora del esmorzar, celebrarem el
dia de la truita. Els alumnes de cicle Inicial i Mitjà aniran a esmorzar a un parc, mentre que els de
Infanti l i Superior es quedaran a l’escola i esmorzaran junts en germanor. La festa de Carnaval es
celebrarà el 21 de Febrer a la tarda (1 5.00h) i és una festa oberta a totes les famíl ies. Enguany
aquesta festa servirà com a assaig per a la Rua Infanti l del poble que es celebra diumenge 23 de
febrer. La sortida general serà a les 1 6:30h, a partir d’aquesta hora continuarà la festa a l’escola amb
la xocolatada amb xurros organitzada per l ’AFA. Des de la Comissió de Festes es demanaran
voluntaris/es per: Disfressar als alumnes que es queden a dinar a l 'escola, controlar les tanques de
seguretat, repartir la xocolata i els xurros, . . .

Necessitem la major participació a la Rúa del poble, animeuvos! És important la vostra
col·laboració!
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AFA Lluis Vives
Passeig del Ferrocarril, 266
08860 CASTELLDEFELS

Telf: 93.665.63.53
www.escolalluisvives.cat

Alumnes, mestres, families!!!

Aquesta revista és la vostra
revista.

Teniu una recepta que voleu
compartir? Escriviu poesia o
contes? Heu fet una sortida
últimament i ens la voleu
recomanar? Us convidem a
ferho mitjançant aquesta
adreça de correu electrònic:
revista@escolalluisvives.cat

Animeuvos!!

I A LA PROPERA REVISTA .. .

Tenim per endavant un nou trimestre ple d'activitats,
sortides i tot allò que se'ns acudeixi.

Gaudirem del Dia de la Pau amb uns tallers que le famílies
prepararan per al nostre alumnat i també gaudirem del
Carnestoltes, una de les festes més divertides. Serà el Rei
Carnestoltes indultat o cremat? què decidiran els nostres
alumnes?

Bon Nadal a tothom!

EQUIP AFA

EQUIP AFA:

Susana Ribera (Presidenta)

Maria Badia (Sots-Presidenta)

Àngela Rubí (Tresorera)

Elisabet Boch (Secretaria)

Laura Pifarré (Vocal)

Patricia Leandres (Vocal)


