ZER EL SIÓ
CURS 2017-2018

PGZ

Escola de Puigverd d’Agramunt
Escola de Preixens
Escola de Les Ventoses
Escola de Butsènit

Per a més informació consulteu la
nostra web:
http://www.xtec.cat/zerelsio/

5 d’octubre de 2017

ESMORZARS

CALENDARI ESCOLAR
El curs:
Del 12 de setembre de 2017 al 22 de
juny de 2018.
L’horari de tot el curs:
Alumnes d’Infantil i de Primària
Matí: de les 9 a les 13.
Tarda: de les 15 a les 17.
Vacances Nadal:
Del 23 de desembre al 7 de gener.
Vacances Pasqua:
Del 24 de març al 2 d’abril.
Dies festius:
Festes locals: 7 de desembre i 19 de
març (Puigverd 18 de setembre).
12 d’octubre.
6 i 8 de desembre.
1 de maig.
Dies de festa de lliure disposició:
13 d’octubre.
3 d’abril.
30 d’abril.
Festes i sortides:
Estades d’Immersió lingüística (6è EP):
del 25 al 27 de setembre a Coma-ruga.
IX Montgai Màgic: 5 d’octubre.
Festa 25è Aniversari ZER: 21 d’octubre.
Castanyada: 31 d’octubre a Tàrrega.
Teatre petits “La rateta” (Infantil i CI): 9
de novembre a Tàrrega.
Teatre grans “La botigueta” (CM i CS):
23 de novembre a Tàrrega.
Nadal: 15 de desembre a Balaguer.

Carnaval: 9 de febrer a Puigverd.
Teatre en anglès “Beauty and the Beast" (CS):
8 de març a Tàrrega.
Lletres a les aules/Pasqua. Visita de l’escriptor
Joles Senell: 23 de març a Les Ventoses. Pendent de confirmació.
Colònies: 21 i 22 de maig a Vilanova i la Geltrú/
Cubelles.
Festa de fi de curs: 2 de juny a Preixens.

Amb els/les més petits/es aprofitem el moment
d’esmorzar per treballar diferents hàbits: Seure
bé, estendre el tovalló, menjar amb la boca
tancada, no parlar amb la boca plena... i acabar-s’ho tot. Per això cal que portin un esmorzar adient.
Els/les més grans necessitem aquesta menjada per arribar a l’hora de dinar.
Recomanem fruita.

Durant el curs es possible que fem altres sortides (per l’entorn, ...). Ja us anirem informant.

Com en cursos anteriors ens adherim a la
campanya: mengem + fruita (pendent de confirmació).

Recomanem l’ús del xandall a les sortides.

NOVETATS I ALTRES

TUTORIA
 Us convocarem per fer les entrevistes indivi-

duals. Si abans voleu comentar-nos algun aspecte sobre el/la vostre/a fill/a poseu-vos en contacte
amb la tutora.
 Notificar al centre les absències del/ de la
vostre/a fill/a.

INFORMES
Educació Infantil i Primària.
Donarem tres informes: al desembre, al març i al
juny.

EDUCACIÓ FÍSICA
Cal que portin el xandall de la ZER i calçat esportiu.
En cas d’haver-hi un motiu pel qual l’alumne/a
no pugui fer Ed. Física cal portar un justificant
signat pel/per la pare/mare.

Claustre de ZER.
Calendari.
Celebració 5 anys ZER El Sió.
2n any Projecte ILEC.
6a hora: Parlem-ne.
Projectes de Medi Social i Natural.

MATERIAL
 Xandall de la ZER. Necesser.
 Bata per Plàstica.
 Portar el material escolar sol·licitat a l’inici de
curs.
 Mocadors i altres.
Tovalló esmorzar classe petits/es.
 Revisió de l’agenda o les notes de la tutora.
 Revisió de l’estoig el cap de setmana.
La quota destinada al material és de
35€ a Infanitl i a Primària (quota única
anual).

