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1.- CLOENDA PISCINA ESCOLAR CURS 2018-2019

La setmana vinent l’alumnat que participa en l’activitat de piscina en horari escolar gaudirà de
la jornada de portes obertes .
Dimarts 21 les famílies de P5 i 2n, dimecres 22 les famílies de P4 i 1r i dijous 23 les
famílies de P3 esteu convidades a gaudir de la piscina de Begues. Si voleu entrar a l’aigua
amb els vostres fills o filles no oblideu portar el material necessari: xancletes, banyador i
casquet de bany.
L’activitat de piscina escolar finalitza dijous 30.

2.- JORNADA INTENSIVA
Us recordem que dilluns 10 de juny comença la jornada intensiva. L’horari serà el
mateix per a Educació Infantil i Primària:
Entrada a les 9:00h - Sortida a les 13:00h
Els/les alumnes que facin ús del servei de menjador sortiran a les 15:30h. L’AMPA organitza
dos serveis d’acollida, un de les 15:30h a les 16:30h i l’habitual, de les 16:00h a les 18h per
aquelles famílies que ho sol.licitin.
Des del menjador se us lliura un full informatiu amb totes les opcions i l’haureu de retornar
emplenat.
Continua l’acollida matinal com fins ara.

El curs escolar acaba divendres 21 de juny.

3.- PROJECTE CUEME: COOPERATIVES ESCOLARS
El proper dilluns 10 de juny es realitzarà el mercat solidari dels productes artesans
de les cooperatives de 5è de Primària al mercat dels dilluns.
Dijous 13 de juny a les 10:00h. els alumnes de 5è de primària i les seves famílies estan
convidades a l’Escorxador on tindrà lloc l’acte de cloenda de l’activitat CUEME organitzat per
l’Ajuntament de Begues.

4.- FESTES DE COMIAT D’ETAPA
Les famílies dels alumnes dels cursos de finals d’etapa són convidades a les festes de
cloenda:
P5: Dimarts 18 de juny . De 9:15 a 11:00 aproximadament.

6è: Divendres 21 de juny . De 9:15 a 11:00 aproximadament.

5.- FINALITZACIÓ DE LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
La majoria de les activitats extraescolars també finalitzen aquest mes de maig i per fer el
tancament està previst:
MULTIESPORT:el dia 31 divendres a les 16:30h una festa de cloenda amb activitats al pati
gran.
EXPRESSIÓ CORPORAL: dissabte 8 de juny representació al TEATRE GOULA.
PSICOMOTRICITAT: 22 (P3 i P4) i 29 (P5) de maig jocs amb família.
DISSENY CREATIU: 27 i 28 de maig amb les famílies.
CUINA: 28, 29 i 31 de maig berenar amb les famílies preparat pels nens i nenes.
JUST DANCE: dissabte 8 de juny exhibició de ball al TEATRE GOULA.
ESCACS: 31 de maig torneig amb les famílies al pati de les columnes .
ROBÒTICA: 27 i 28 de maig exhibició al pati de les columnes.
ANGLES :27 ,28, 29 i 30 de maig tarda amb els nens i nenes i 28 i 30 migdia.

6.- BIBLIOTECA ESCOLAR
Des de la Comissió de Biblioteca us adrecen la següent informació:
Un any més els alumnes de 1r a 6è han pogut gaudir del servei de préstec de la biblioteca de
l'escola a l´hora del pati.
Ens consta que queden llibres per retornar, alguns es van prestar a principi de curs i encara
no han tornat a la biblioteca.
Si us plau, reviseu a casa si teniu algun llibre o dvd per retornar.
Teniu fins divendres 31de maig per tornar el que tingueu a casa.

7.- INFORMES FINALS
Els tutors i les tutores us convocaran per a l’entrevista final d’informes els dies següents:
dimarts 25 i dimecres 26 de juny. Els alumnes de 4t, 5è i 6è poden assistir a l’entrevista
amb els seus pares/mares/tutor/es.

Cordialment,
L’Equip directiu

