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BICICLEM 

Des de l’Institut Quatre Cantons neix la iniciativa de 
reciclar bicicletes, aprofitant un taller que fan amb 
alumnes de 4t d’ESO. 

Ens demanen la nostra col·laboració cedint bicicletes 
que ja no fem servir. Ells les reciclen, les posen de nou 
en funcionament i les cedeixen a famílies necessitades 
de l’entorn o a països en vies de desenvolupament. 

La recollida de bicicletes pot ser a domicili, 
concertant la recollida (933037670), o a l’institut  
dins del següent horari establert: 
- De dimarts a divendres de 8:00 a 8:15h 
- Dilluns, dimarts i dijous de 15:00 a 15:15h 
- De dilluns a divendres a 11:15 a 11:45h 
 

SORTIDES I ACTIVITATS 

Dilluns 24 de novembre. 5è A. Parlament de Catalunya. 
Barcelona. Matí  
Dilluns 24 de novembre. 3r A. Waterpolo. Centre Cívic 
Can Felipa. Matí  
Dimarts 25 de novembre. 6è A. Museu Blau. Barcelona. 
Matí  
Dimarts 25 de novembre. 5è B. Parlament de Catalunya. 
Barcelona. Matí  
Dimarts 25 de novembre. P3. Parc de la Creueta del Coll. 
Barcelona.  Matí 
Dimecres 26 de novembre. P4 i P5 Parc del Corredor. 
Argentona. Tot el dia.  
Divendres 28 de novembre. P3. “Rius de conte”. Activitat 
a l’escola. Matí 
Divendres 28 de novembre. 5è A. “Taller de Gaudí”.  
Activitat a l’escola. Matí. 
Divendres 28 de novembre. 6è B. Museu Blau. Barcelona. 
Matí  
 
 
 

NOVETATS AL BLOC I AL TWITTER  

El nostre bloc segueix creiexent, i el twitter no deixa de 
piular. GRÀCIES PERQUÈ CADA DIA ENS FEU MÉS 
COMENTARIS!!! Visiteu-lo aquesta setmana i trobareu 
entrades tan interessants com:  

Un agraïment del Pere IV a l’Institut 4 Cantons 

El funcionament d’una indústria. Història del Cacau 

Gimnàstica artística al Pere IV 

Parlen els candidats al Consell Escolar 2014 

Cooperant a tutoria 

Projecte de Naturals.... emocionant!! 

 

NOU E-MAIL MENJADOR. COMISSIÓ MENJADOR DEL 
CONSELL ESCOLAR. 

Per fer-nos arribar qualsevol consulta, dubte o 
suggeriment us podeu adreçar al correu de la Comissió de 
Menjador de l’escola: menjador@pereiv.cat 

 VOTACIONS CONSELL ESCOLAR. 

28 DE NOVEMBRE. HORARIS. AL MATÍ DE 8’15 A 9’30 H. i 
a la TARDA, DE 16’30 A 18 H.  

Us animem a participar-hi per encoratjar els nostres 5 
candidats. Oi que hi vindreu?? Som-hi! Mireu les 
candidatures a CONTINUACIÓ o a LA PÀGINA WEB 

CAMPANYA FRUITA A L’ESCOLA. DEPARTAMENT 
D’AGRICULTURA, RAMADERIA I PESCA. 

Com el curs passat l’escola Pere IV participa en una 
campanya per promocionar la fruita com a aliment 
saludable. La setmana que ve rebrem la primera remesa 
i esmorzarem fruita algún dels dies. Els nens i nenes us 
diran el dia. Aprofiteu per animar-los a portar fruita 
algun dia a la setmana. 

VOLUNTARI TRANSPORT CONCERT DE NADAL  

Ara us demanem ajut per al concert de Nadal que farem a 
l’Aliança del Casino del Poblenou. Necessitaríem un 
pare/mare/familiar que disposés d’una camioneta per tal 
de transportar algun material al Casino, poca cosa ep?? 
Si teniu disponibilitat, contacteu amb el David o la Maria 
trucant al 933032803. 



CANDIDATS ELECCIONS CONSELL ESCOLAR. ANY 2014. SECTOR FAMÍLIES 
        

Sóc Alana Roig. Mare de l'alumna Edith Pucic de P3 A. 
 
Presento la meva candidatura per formar part del Consell Escolar en representació dels pares i mares. 
 
Se’ns ofereix l'oportunitat de dur a terme aquest procés democràtic i m' agradaria aprofitar aquesta vacant 
per ser la nostra veu en els assumptes que es debatran amb tot el respecte i seriositat que mereixen. 
 
Em comprometo a fer arribar els temes que siguin necessaris en aquest àmbit al Consell per tal de garantir 
un correcte desenvolupament o tractament dels mateixos. 
 
Gràcies. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
“Em dic Anna Terradas i sóc mare de l'Oriol que fa P5 a la classe dels Taurons Martell. Em presento 
com a representant dels pares i mares del Consell Escolar perquè considero que puc aportar la meva 
formació i experiència. Sóc titulada d’educació Primària i he estat voluntària durant més de 10 anys en 
diversos projectes educatius (classes de reforç escolar en una escola del Raval de Barcelona, intercanvi 
amb escoles de Nicaragua a través del seu Ministeri d’educació i de la Universitat de Barcelona, monitora 
d'una ludoteca de la Creu Roja i també d'un grup de nens de la Unió Excursionista de Catalunya). 
M’agradaria molt formar part del Consell Escolar per transmetre les vostres inquietuds en l'educació dels 
vostres fills i traslladar-les a l'escola però també fer-vos arribar les dels mestres que estan educant els 
nostres fills, juntament amb la Direcció. Per créixer, hem de ser escoltats i escoltar i així junts anirem 
avançant. El dia 28 de novembre recordeu teniu una cita amb les urnes de l'escola. Us hi espero." 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hola a tothom!! 
Sóc la Clara Martínez mare de tres fills, el Pablo va sortir l'any passat de l' escola,   la Maria està   a 1r. i 
l'Álvaro  ha  començat aquest any P3. 
Durant aquesta llarga trajectòria a l'escola,  del que estem segurs és que no ens vam equivocar.  Aquesta 
és l'escola que volíem per als nostres fills. 
Fa tres anys que col·laboro de forma activa amb l' AMPA. Això m'ha permès participar en molts actes de 
l'escola i conèixer el seu dia a dia. 
M'agradaria formar part del Consell Escolar per poder participar en una altra faceta de l'escola i aportar-hi 
el meu granet de sorra i,sobretot, poder transmetre aquest esperit a totes les famílies de la nostra 
comunitat educativa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El meu nom es Verònica de la Cruz Cortés i sóc la mare de Joel Quesada de P3C. Sí, soc nova a 
l’escola,  i la veritat no conec gaire el funcionament intern, però tinc moltes ganes d’aprendre i molts anys 
per davant a l’escola per formar part, durant un temps, del Consell Escolar, ja que és un dels òrgans més 
importants de l’escola, on es prenen decisions importants per als nostres fills i filles, on els pares i mares 
podem aportar les nostres idees, per així ajudar a construir entre tots un Pere IV millor, si això és possible! 
Em presento com a candidata perquè em sembla una tasca prou important per sacrificar una mica del 
nostre temps i compartir, ajudar, aportar idees a la NOSTRA  ESCOLA. I dic nostra, perquè l’escola la fem 
entre tots/es: Direcció, professorat, pares i mares i,  sobretot, i els més importants, els nostres petits. I és 
per ells, que hem de continuar construint un bon projecte, la seva educació és el seu futur i hem d’intentar 
que sigui el més estable i segur possible. Hem de fer pinya entre tots/es perquè el funcionament de la 
nostra escola, sigui cada dia una mica millor. No són bons temps per a l’educació Pública amb les 
retallades i altres, però crec que des del Pere IV s’està fent una molt bona tasca, i em sento amb ganes de 
contribuir una mica amb la meva candidatura. Els pares i mares de P3 venim amb molta força i ganes. 
L’escola ha de continuar creixent i desenvolupant-se, és un bon moment per fer un cop de mà! 
Així que m’ofereixo a treballar-hi  i us animo a tots i totes a participar a les eleccions del Consell Escolar 
del Pere IV. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Em dic Xavi Sendra. Sóc el pare de la Blau, alumna de P4A ( Dofins). 
 
Em presento per formar part del Consell Escolar. Crec que és important poder participar i conèixer  de 
primera mà les decisions que es prenen i afecten a l’educació dels nostres fills. 
 
Em fa una especial il·lusió poder col·laborar i donar suport al projecte educatiu del nostre centre,  així com 
la resta de tasques que li corresponen al Consell. 
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