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Vaga feminista 8 de març
A hores d'ara, un percentatge important de les mestres de la nostra escola ens
ha manifestat la seva intenció de fer vaga el divendres 8 de març i, per tant,
es veurà afectat el normal funcionament de les classes.
La direcció del centre garanteix els serveis mínims, tan aviat com els publiqui
el Departament de Treball us n'informarem. Així mateix, us informarem si hi
ha afectació del servei de piscina de P4 i P5.

Gots escola
Durant la xocolatada posterior a la rua de Carnaval, es van fer servir els gots
de l’escola a canvi d’una fiança d’1€ i molts gots no s’han tornat. Us
informem que si porteu el got se us retornarà la fiança. Podeu fer-ho aquets
dijous per la tarda a l’AMPA o la setmana vinent a secretaria (ja us posarem
data).

Xerrada Internet segura
L’escola i l’AMPA organitzen de forma conjunta una xerrada sobre Internet
segura, duta a terme per un especialista dels Mossos d’Esquadra.
En aquesta xerrada es tractaran temes com l’assetjament, les xarxes socials,
les possibles responsabilitats legals, robatori de dades... Tot relacionat amb
l’ús segur per part dels menors.
Des de l’equip docent recomanem l’assistència a tothom qui vulgui i, sobretot,
a les famílies dels alumnes més grans. La intenció és poder realitzar aquesta
xerrada de forma anual o cada dos anys.
L’acte està previst avui 6 de març a les 16.50 hores. Hi haurà servei d’acollida.

Jornada atlètica
El proper 26 d’abril tindrà lloc la VII Jornada Atlètica de l’Escola Vicente
Ferrer, a l’estadi d’atletisme “Constantí Miranda” de Sant Boi.
Més endavant us enviarem informació sobre horaris, material, voluntaris...
Recordar-vos que aquell dia la jornada s’allarga fins les 14 hores
aproximadament i, per tant, no hi ha classe per la tarda.
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Preinscripcions 2019-2020
En el nostre Web podeu consultar la següent informació relativa a la
preinscripció pel curs 2019-2020:
- Calendari d’actuacions.
- Documentació a aportar.
- Criteris de prioritat (punts).
Aquest procés no s’ha de fer per aquells alumnes que ja estan al centre i
seguiran l’any vinent. Sí que l’han de fer aquelles famílies que tingueu un fill
o filla que hagi de començar P3 aquest proper setembre i les que acaben
sisè aquest juny.
Podeu consultar la informació clicant aquí.
Els alumnes que passen a secundària, a més dels punts que posa al nostre
Web, hi ha un criteri de prioritat en el centre d’adscripció, en el nostre cas
l’Institut Marianao.

