I vet aquí un gos, vet aquí un gat...... que l’estiu, ha arribat!
JORNADA INTENSIVA Servei de menjador
ESCOLA JAUME FERRAN I CLUA Juny 2013
3r. i 4t.
Benvolgudes famílies,
Dilluns dia 10 de juny posem en marxa la jornada intensiva de l’escola i amb ella les activitats
pròpies del menjador i de la tarda.
La finalitat d’aquestes activitats és la de passar aquest curt període d’una manera lúdica i
divertida mentre posem en pràctica els hàbits i valors d’aprenentatge propis del lleure
educatiu.
Volem que la informació que us adjuntem us ajudi a fer-vos una idea del ritme i dinàmiques
que els vostres fills duran al llarg d’aquesta dies de jornada intensiva
D’aquesta manera podreu saber l’horari de l’àpat, les activitats complementàries al menjador i
les relacionades pròpiament amb el projecte d’ enguany.
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Activitat dirigida que marcarà la tirada del dau el dia abans i assaig de
musicals
DINAR
Representació dels musicals a altres cursos
Racons de pati
Preparació sortida. Autocar

Com ja sabeu els vostres fills i filles al llarg del curs han estat treballant per preparar un musical
i uns balls.
Durant aquestes dues setmanes aprofitarem per representar aquests balls i musical a tots els
nens i nenes de l’escola, P4, P5, 1r, 2n, 3r i 4t
L’actuació del MUSICAL per les famílies dels alumnes de 3r a 6è serà al pavelló el dia 14 de juny
a les 15 hores. Començarem molt puntuals, obrirem les portes a les 14:45h.
El dia 20 de juny farem jocs d’aigua i recomanem que els nens/es portin roba de recanvi.
Els dies 10,13 i 14 de juny canviarem el torn de dinar degut a les actuacions dels musicals.
Entraran a dinar a les 13 hores.
Si teniu qualsevol consulta no dubteu a parlar amb la Coordinadora del Servei EVA BERNAL.
Gràcies per tot.

