Fi de curs...
AGENDA
2.6.18 Festa famílies: matí,
teatre i tarda, escuma i

Un cop més el vaixell de l’Escola Nausica arriba a port, amb
parada i fonda fins el mes de setembre on esperem retrobar-nos

xocolatada

tots plegats i amb ganes d’acollir els nous viatgers i les seves

18.6.18 Dia del patinet a l’escola

famílies.

21.6.18 6è, pares i mestres,
festa fi d’etapa

Acabem un viatge que ens ha portat a indrets inesperats,

22.6.18 de P3 a 6è, fi de curs

sorprenents, màgics... Que ens ha permès fer parada a mil i un

(15h)
30.6.18 Llar, fi de curs
Casals d’estiu fins el 20 de juliol

projectes que ens han omplert les maletes d’aventures,
experiències i coneixement. Ens hem aturat en lectures que ens
han fet vibrar i emocionar, en cançons que ens han fet ballar o

SORTIDES

remoure per dins: Dansa Ara, els cargols a l’hort, els dracs de

5.6.18 4t, Cantània

Barcelona, el Kapla, les tardes creatives de llums i sons...

6.6.18 6è Biatló escolar
7.6.18 4t, Tennis

Ara hem arribat a port, per uns al final d’un curs i per altres al

8.6.18 1r-2n CRAM

final d’una etapa... Per tots, els que deixen l’escola per iniciar un

8.6.18 Llar-P3-P4 Titelles a
l’escola
12.6.18 6è, Port Aventura
14.6.18 P1-P2 Granja
15.6.18 1r-2n Museu Picasso
21.6.18 P5-1r, Parc
Monterolas
22.6.18 P4, Turó Parc

nou viatge a la Secundària i pels que seguirem el trajecte junts, us
desitgem tot el millor.
Esperem que ompliu les maletes d’experiències noves, de tardes
de jocs al carrer, de nits de pluja d’estrelles, de cabanyes amb
palets, d’olor de terra, flors i humitat, de bosc i mar... de tot allò
que us ompli i us enamori.
Gaudiu d’aquests dies i us esperem amb la mateixa il·lusió de
sempre per emprendre un nou viatge junts a l’Escola Nausica!
Anna Bayó, Directora

juny
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