
de Torroella de Montgrí dins de l'activitat
del dia Mundial d`Higiene de Mans,
impulsat per l'OMS.

TARDA D'AMBIENTS AMB NOVES
FAMÍLIES CURS 2018-2019 

L'Institut-Escola obre les portes el 21
de març, de 15h a 16h, a les famílies que
l'any que ve començaran P3 al centre per
observar el funcionament i les activitats que
es realitzen a Educació Infantil i realitzar
les consultes que creguin adients a les
tutores.

FRUITA I VERDURA ECOLÒGIQUES
A partir del mes de febrer, s'inclou dins

el menú escolar una peça de fruita ecològica
un cop la setmana i amanida ecològica la
setmana següent, i així successivament. Els
productes ecològics solen presentar
diferències en grandària i una aparença més
natural que demostra una menor manipulació
ambiental de la producció. Això ha alertat
alguns alumnes que han cregut que es
tractava d'aliments en mal estat. Des de
cuina i monitoratge ens han demanat que
aclarim aquesta informació a les famílies
per evitar malentesos.

LA PISSARRA

XERRADA SOBRE SEXUALITAT
Els alumnes de 1r d'ESO rebran el

proper dilluns 5 de març una xerrada sobre
sexualitat a càrrec de Mercè Medina,
infermera de l'Àrea Bàsica de Salut (ABS)
de Torroella de Montgrí. Aquesta xerrada
s'engloba dins el programa Salut i Escola
i té per objectiu millorar la salut mitjançant
accions de prevenció i promoció        .

Podeu trobar més informació del
contingut de la xerrada a: www.ssibe.cat

REVISIÓ BUCODENTAL
El proper  6  de  març  l ’equip

d’Odontologia del CAP de Torroella de
Montgrí tornarà a visitar el centre per a
realitzar, aquesta vegada, la revisió
bucodental als alumnes de 6è de primària.

Com ja us vam informar a la Pissarra
de febrer, aquesta revisió té per objectiu
prevenir i detectar precoçment possibles
alteracions de la salut bucal.

Les famílies rebran un informe de l’estat
de salut oral dels seus fills/es. En el cas que
presenti alguna patologia que requereixi
algun tipus d’atenció s’indicarà en el mateix
informe per a que s’adreci a l’odontòleg del
centre d’atenció primària.

És important que el dia de la revisió els
alumnes posin especial èmfasi en la higiene
bucal matinal.

TALLER EMPRENEDORIA
Els alumnes de 3r d'ESO participaran

el dia 12 de març en un segon taller
d'emprenedoria impartit des del Consell
Comarcal del Baix Empordà. Podeu
consultar més informació a la Pissarra de
febrer.
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www.afaiefrancesccambo.wordpress.com

Associació de Famílies de
l'Institut Escola Francesc Cambó

FIRA DE LA CIÈNCIA
Els alumnes d'infantil el dia 13 i els de

alumnes de primària el dia 16, celebraran
la Fira de la Ciència. Durant el matí, es
realitzaran tallers pensats i creats pels
alumnes d'ESO basats en l’experimentació,
amb l’objectiu de promoure l’educació
científica i la divulgació de la ciència entre
els nens i nenes.

PROVES DIAGNÒSTIQUES
La setmana del 12 al 15 de març es faran

les proves diagnòstiques de 3r de primària.
Des  de  la  FaPaC (Federac ió

d'Associacions de mares i pares d'alumnes
de Catalunya), a la qual l'AFA hi estem
adherits, ens informen que aquestes proves
legalment no són obligatòries i ens envien
les raons per les quals fan una crida a les
famílies a negar-se que els seus fills i filles
les facin. Per aprofundir en aquest tema i
llegir l'argumentari pel qual la FaPaC
justifica l'objecció podeu visitar la pàgina
www.noalalomce.net

PROVES CANGUR
El proper dia 15 de març, alumnes

voluntaris de 4t d'ESO participaran en les
proves cangur.

La prova Cangur és un concurs anual
preuniversitari de matemàtiques que
s'organitza en més de 30 països, amb
l'objectiu d'acostar les matemàtiques als
més joves i despertar-ne el seu interès.

TALLER MANS NETES
Els alumnes de 5è de primària

participaran, el proper dilluns 19 de març,
en el taller Mans netes.  Aquest és un taller
proposat per l'Àrea Bàsica de Salut (ABS)

AGENDA

1 4t ESO - Sortida al Saló
d'Ocupació i Formació

2 CI - Sortida a l'Espai
Ter 'El llop ferotge'

2 CS - Sortida a Roses
5 Reunió pares delegats (17h)
7 CI - Sortida a Mas Badia
9 CM - Sortida a l'Espai

Ter 'Cosmix'
14 3r i 4t ESO - Sortida al

Saló de l'Ensenyament
19 1r i 2n ESO - Sortida a

Girona (GEIEC)
21 Portes obertes noves famílies

P3 curs 2018-2019  
23 INF i PRI - Sortida a la

Tallada d'Empordà
23 2n ESO - Sortida a l'Espai

Ter 'Música per a camaleons'
26 a 2 Vacances de Setmana Santa


