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Festival hivern
El festival d’hivern, on celebrarem el final del trimestre i l’arribada del Nadal,
tindrà lloc el dia 21 de desembre a l’escola, durant el matí. La setmana
passada vam posar el vestuari, a continuació podeu veure l’horari:
Es realitzarà en dos torns amb l’ordre d’actuació següent:
• 1r torn: 9:30h: 2n – P5 – 4rt – P3 – 6è (les famílies podran entrar a
partir de les 9:15h).
• 2n torn: 11:15h: P4 – 1r – 3r – 5è – 6è (les famílies podran entrar a
partir de les 11h).
Les famílies de 6è i les que tinguin nen/es als dos torns podran assistir
als dos.

Composició consell escolar
Ahir va tenir lloc la primera reunió del nou consell escolar. Entre d’altres
punts, s’ha acordat que s’habilitarà un espai a la pàgina web on tothom
podrà veure l’ordre del dia i les actes de les reunions, on sortirà tot el que es
tracta i s’acorda.
Després de les eleccions per sectors, el consell escolar ha quedat format per
les següents persones:
José Alberto Martínez González

Pare P5 i 3r

Ana Malo Ruiz-Canela

Mare 3r i 1r

Eli Pedrosa Tapias

Mare 1r i P4

Bàrbara Sánchez García

Mare P3

Jesús Sánchez González

AMPA

Susanna Asensio Martínez

Tutora P5

Daniel Cortés Monterrubio

Anglès

Laura Mar Ortega Jiménez

Anglès

Gemma Torres Merlo
Imma Clua Borràs

Famílies

Equip docent

Tutora 3r
Atenció diversitat

Artur Domínguez Correa

Conserge

Personal PAS

Mª Antonia Barragán Prieto

Regidora

Ajuntament

Neus Vílchez García

Secretària

Susana Giménez Sánchez
David Parrón Garcia

Cap d’estudis
Director

Equip Directiu
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Informació de l’empresa de menjador
El proper dia 21 de desembre és un dia especial que d'alguna
manera, canviem la rutina del servei de menjador. El dia 21 els infants faran
el festival de Nadal i sabem que moltes famílies després del Festival
aprofiteu per dinar en família, i també és un dia especial donat que al
menjador es farà el menú especial de Nadal amb activitats lúdic-festives, a
més n'hi ha jornada intensiva
Per tal de fer una previsió dels nens i nenes faran ús del servei de
menjador, necessitaríem que:
• Si el vostre fill es quedarà de forma esporàdica el dia 21 de desembre.
• Si el vostre fill és fixe però no vindrà a dinar el dia 21 de desembre.
Ens aviséssiu abans del DILLUNS 17 de Desembre A LES 10H. Podeu
enviar un correu electrònic fent l'avís: a menjadorvicenteferrer@gmail.com o
bé enviar un missatge via WhatsApp al 630137296.
La recollida del dia 21 de DESEMBRE es farà a les 15h per la porta principal.
Si ha de venir una altra persona a recollir als infants, cal que retorneu el
document d’autorització que va enviar el menjador, signat.

Informació extraescolars
El proper divendres 21 de desembre, l'escola té previst fer jornada intensiva.
Per aquest motiu queden cancel·lades les activitats extraescolars
previstes per a aquest dia.

Mercat de Nadal i encesa de llums amb els mitjons decorats
Dissabte 15 de desembre tindrà lloc el Mercat de Nadal a la pl.
Generalitat a partir de les 11 del matí i fins a les 20 h. Allà trobareu
activitats i tallers per a tota la família.
A les 18 h es farà l'encesa de llums amb els mitjons que han estat decorats
per les entitats, escoles i veïns i veïnes del barri.
Aquesta proposta neix de la col·laboració entre l'Escola de disseny Elisava i
l'Obra Social la Caixa, amb el suport de l'Ajuntament de Sant Boi.
A Elisava han fet un estudi sobre el barri i una proposta d'arquitectura
efímera a la plaça de la Generalitat. La proposta és poder il·luminar la plaça
durant el Nadal, i que aquesta il·luminació i decoració sigui possible gràcies
a la col·laboració de persones del barri que vulguin participar. Per això
s'estan fent 1000 mitjons, decorats, pintats, amb desitjos, etc. per poder
decorar cada una de les 1000 bombetes que es penjaran.
L'Ajuntament de Sant Boi col·labora i impulsa la proposta, i des del pla de
barri hi estem donant suport.
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Procés participatiu: Com serà la plaça Generalitat
Des de la iniciativa Trobem-nos a la plaça de la Generalitat del procés
participatiu ParticiPassió, impulsat per l'Ajuntament de Sant Boi, encara està
obert el període de votacions sobre quin model de plaça de la Generalitat
volem al barri. Teniu fins al 19 de desembre per donar la vostra opinió!
Les 5 propostes de disseny sotmeses a votació (2 propostes de disseny de
l'interior de la plaça i 3 propostes de distribució dels carrers del voltant de la
plaça) han estat treballades prèviament en diferents trobades amb veïns i
veïnes del barri. La proposta guanyadora servirà com a base per a definir el
projecte de remodelació de la plaça.
Per participar només cal que entreu al següent enllaç i us registreu. És
imprescindible estar registrar per poder votar!
https://participa.santboi.cat/processes/plgeneralitat/f/89/.

