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CONSELL ESCOLAR - PARTICIPACIÓ FAMÍLIES
Dimarts 9 d’octubre el Consell Escolar es reuneix i es presenta el Pla Anual que
inclou la programació de totes les activitats que es duen a terme el present curs
18/19. Podreu consultar-lo al WEB de l’Escola. Aprofitem per informar-vos que
enguany es renova la meitat del Consell Escolar durant el mes de novembre.
MILLORES A L’ESCOLA
Gràcies a les aportacions fetes pel Departament d’Ensenyament, l’Ajuntament de
Begues, l’AMPA i famílies de l’Escola hem pogut anar millorant les nostres
instal·lacions. Podem destacar la continuïtat del Projecte de Millora dels Patis de
l’Escola, (sorrals, rocòdroms, taules de fusta), el canvi dels suports de les piques
dels lavabos, materials pels ambients d’EI, renovació d’una PDI i creació de la
nova aula emocions.
Les activitats complementàries que seguidament us relacionem també les podeu
consultar al calendari de la plataforma clickedu. Si alguna família té alguna
dificultat per accedir-hi cal que es posi en contacte amb secretaria.
PROJECTES D’INNOVACIÓ
Aquest trimestre engeguem de nou , gràcies al suport de l’Ajuntament el
Programa TEI (Tutoria Entre Iguals) als cursos de 5è i 3r i El Programa
CuEmE ( Cultura Emprenedora a l’Escola) als cursos de 5è.
A més durant aquest trimestre implementarem els “Equips per a la convivència”
del projecte #aquiproubullying. Els encarregats seran els alumnes de 6è.
ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES DEL PRIMER TRIMESTRE
EDUCACIÓ INFANTIL
P3: dilluns 8 d’octubre durant tot el dia visitaran “Can Rigol” a Begues.
Realitzaran un taller sobre els animals de granja.
P4: dijous 11 d’octubre aniran a fer un taller de ceràmica al “Poble Espanyol” de
Barcelona.
P5: divendres 28 de setembre han anat a Sant Martí Sarroca on van realitzar una
activitat sobre la verema.
CICLE INICIAL
1r i 2n: divendres 5 d’octubre van al bosc de Begues, tot el dia, on han fet
diverses activitats a la natura i han observat les característiques de la tardor.
2n: dimecres 17- 18 i 19 d’octubre aniran de Colònies a “Can Vandrell” a Sant
Feliu de Buixalleu.
1r i 2n: divendres 26 d’octubre, al matí, els nens i nenes del Cicle Inicial (1r i 2n)
assistiran a la representació de L’ obra de teatre en Anglès “Snow white” al
Poliesportiu de l’Escola.
CICLE MITJÀ
3r i 4t: dilluns 29 d’octubre de 2018, a la tarda, els nens i nenes de Cicle Mitjà
assistiran a l’ obra de teatre en Anglès “Tarzan” al Poliesportiu de l’Escola.
3r: divendres 19 d’octubre aniran a visitar les instal.lacions de la protectora
“Associació d’Amor als Animals” de Begues .
4t: divendres 16 de novembre aniran tot el dia a Barcelona, visitaran l’Aquàrium i
realitzaran el taller “Visc al mar i no sóc un peix”.

CICLE SUPERIOR:
5è: dimecres 7 de novembre tot el dia aniran les Mines de Gavà.
5è: dijous 15 de novembre al matí aniran a fer una activitat d’atletisme a l’Estadi
de la Bòbila de Gavà amb altres escoles properes.
5è: dijous 22 de novembre aniran al Parc Natural del Garraf.
Aquesta activitat forma part de l’educació mediambiental, s’inclou en la campanya
“Viu el Parc” i està subvencionada per l’Ajuntament.
6è : dimarts 30 d'octubre tot el dia aniran a visitar el Parlament de Catalunya i
dinaran al Parc de la Ciutadella.
6è : Circuit d’Educació Vial a Viladecans. A concretar.
FESTES
FESTA DE LA CASTANYADA: dimecres 31 d’octubre. L’alumnat realitzarà
diverses activitats a nivell intern. Agraïm la col·laboració de l’AMPA de l’escola en
aquesta festa: aporta les castanyes i els sucs, fa venir la “Castanyera” a Educació
Infantil...
FESTA DE LA MÚSICA: l’alumnat d’Educació Infantil juntament amb l’alumnat
de la Llar d’Infants i de l’Escola Bosch celebrarà la Festa de la Música el proper 22
de novembre al gimnàs de l’Escola. Aquesta activitat està subvencionada per
l’Ajuntament de Begues.
FESTA DE NADAL: com cada any es farà el Festival de Nadal de l’Escola obert a
totes les famílies Educació Infantil i Educació Primària: divendres 21 de
desembre al matí.(de P3 a 6è)
SETMANA CULTURAL
La Setmana Cultural del present curs s’organitza del 19 al 23 de novembre. Tot
l’alumnat de l’Escola farà activitats relacionades amb sobre un tema triat.
SALUT
P3 i P4 : Programa INFADIMED (Infància i Dieta Mediterrània). Faran diverses
activitats amb la infermera del CAP de Begues els propers 6-11-18 i 23-11-18.
EI: Programa SI (Salut Integral). Aquest programa neix de la voluntat del Dr.
Valentí Fuster de promoure la salut cardiovascular amb l'objectiu d'ensenyar a
mantenir hàbits de vida adequats i durant tota la vida. Podeu trobar més
informació a http://www.programasi.org. Aquest trimestre les activitats es
realitzaran durant la setmana del 12 al 16 de novembre.
Vacunacions: els alumnes de 6è de Primària es vacunen a l’escola els dies 26-1018 i el 21-11-18 i una la tercera dosi que es farà al tercer trimestre.
PISCINA
Aquest octubre ha començat l’activitat de piscina en horari escolar que fan els
grups d’Educació Infantil ( P3, P4 i P5) i Cicle Inicial (1r i 2n).
RECICLEM: CLACKI i APILO
Els dimecres és el dia de recollida d’oli a l’Escola.
Les piles les podeu portar qualsevol dia i deixar-les al contenidor de l’entrada
principal.
Moltes gràcies per la vostra col·laboració.
Cordialment,

L'Equip directiu

