
Informacions importants

Us recordem que és necessari que comuniqueu les absències i retards dels/les vostres fills/es. La comunicació 
pot ser via telefònica, amb una nota a l’agenda o verbalment, però sempre per part de l’adult. Quan la falta no 
hagi estat comunicada rebreu una trucada de l’escola per poder assegurar que esteu assabentats de l’absència.

l'Antonio Fernández 

"La lluna i el cuc"

Ep! A partir d'avui mateix i tots els divendres a la tarda, els alumnes de 4t d'ESO vendran 
berenars a la porta de l'escola. Volen diners per fer un bon viatge!

LA LUDOTECA.



Novetats d'aquesta setmana al bloc del centre

 Desitjo que en aquest curs 
com en la resta dels teus dies, visquis com si anessis a morir demà i que aprenguis com si 
anessis a viure sempre. Que sàpigues que la felicitat és com internet sempre està allà, només t'hi 
has de connectar. Que siguis amable amb qui et trobis. Que no creguis amb qui es creu savi, creu 
amb qui busca saber i aprendre. A la vida tot és canvi i ens hem de deixar fluir com el riu en 
direcció al mar, que tots som mestres i alumnes. Que un nen sempre pot ensenyar tres coses a un 
adult; com posar-se content sense motiu, buscar en qualsevol moment una aventura i saber exigir 
amb força allò que desitja. Desitjo que aprenguis que la vida es un regal, que no sabràs fins on 
pots arribar fins que ho intentis.Que tractis els teus companys de camí com vols que et tractin a 
tu. Desitjo que no pensis en el que no tens i gaudeixis amb força del que t'envolta. Que t'estimis 
ja que en el món no hi ha ningú com tu. Desitjo que et despertis cada dia amb alegria i que visquis 
el teu pas per l'escola com una gran experiència que puguis guardar en els teus millors records. 
Que estimis amb força i siguis estimat. Desitjo que mai deixis de somriure i que es compleixin 
tots els teus desitjos.
Gema Cabanillas (mare del Daniel de 3r de PRI)

. 

Ep! Seria molt important que quan trobeu la porta de l'escola tancada la tornéssiu a tancar!

Algunes imatges de les colònies de C.Mitjà al Cda del Ripollès




