AGENDA NAUSICA

Convivències...
Vols seure amb mi a l'autocar?

1.5.18 Festiu
7.5.18 Celebrem la primavera!
8-9-10.5.18 6è, proves de
Competències bàsiques

Puc dormir a dalt? A baix? Quin sac!

Hem de portar xancletes, gorra, o jersei?
Hi haurà "disco"? I joc de nit?

21.5.18 Festiu

Com és el teu pijama? I el raspall de dents?

27.5.18 Gimcana famílies
2.6.18 Festa final de curs, teatre i
animació amb berenar!

Està moooolt lluny?...

Aquestes i moltes altres preguntes semblants són el “trending topic”
d'aquests dies a l'escola i és que...UN ANY MÉS JA TENIM LES

SORTIDES
4.5.18 3r-4t-5è-6è Muntatge
Kapla al mercat Galvany
8.5.18 P3-P4 Granja Can Pou
9-10-11 maig, 1r-2n Convivències
a Cubelles
9-10-11 maig, 3r-4t, convivències
a la Garrotxa

CONVIVÈNCIES AQUÍ!

Aquells tres dies de suposades vacances que ens serveixen per a
enfortir vincles, reforçar amistats, enfrontar-nos als propis neguits i
pors... tot mentre ens divertim i convivim!

La màgia de la natura s'apodera de nosaltres, ens deixem deleitar

per les olors de la primavera, la pols que fem al jugar fins que es pon
el sol, ens quedem embadalits mirant les estrelles tot imaginant
històries que ens apropen a elles...

Són uns dies on deixem la rutina de l'escola per viure al màxim amb
els companys, amics i amigues a través d'activitats organitzades o
d'altres de lliures.
11.5.18 6è, trobada literària
14.5.18 3r, Cursa d’orientació

I és que, a l'escola Nausica, ens encanta que a partir de tenir
moltes estones de joc lliure flueixi la imaginació i amb ella es creïn

15.5.18 P5, Joc Perdut

activitats impressionants que uneixen més i més el grup sense

16.5.18 1r-2n-3r-4t Dibuix al

deixar lloc a l’avorriment!

natural al mercat Galvany
22.5.18 6è, Country amb el
casal de gent gran
27.5.18 5è-6è Caixaforum

Suposo que esteu notant que nosaltres, els i les mestres, tenim
moltes ganes de marxar... I tu? Ja tens la bossa feta?
Vaaa, no t'encantis!!

29.5.18 3r-4t, City of Dragons

maig

Anna Bayó , directora
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