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CONSELL ESCOLAR - PARTICIPACIÓ FAMÍLIES
Dijous 29 d’octubre el Consell Escolar es reunirà i es presentarà el Pla
Anual que inclou la programació de totes les activitats que es duen a
terme el present curs 20/21. Podreu consultar-lo a la plataforma de
l’Escola.
ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES DEL PRIMER TRIMESTRE
Les activitats complementàries que seguidament us relacionem també les
podeu consultar al calendari de la plataforma clickedu. Si alguna família té
alguna dificultat per poder accedir-hi cal que es posi en contacte amb
secretaria.
EDUCACIÓ INFANTIL
P3: dimecres 9 d’octubre durant tot el dia han visitat “Can Rigol” a
Begues. Han realitzat un taller sobre els animals de granja.
P4: divendres 2 d’octubre han fet un taller de ceràmica al “Poble
Espanyol” de Barcelona.
P5: divendres 25 de setembre han anat a Sant Martí Sarroca on van
realitzar una activitat sobre la verema.
CICLE INICIAL
1r i 2n: dijous 15 (2n) i divendres 16 (1r) d’octubre han anat al bosc de
Begues, tot el dia, on han fet diverses activitats a la natura i han observat
les característiques de la tardor.
1r i 2n: dilluns 5 d’octubre, al matí, els nens i nenes del Cicle Inicial (1r i
2n) han assistit a la representació de l’ obra de teatre en Anglès
“Cinderella” al Poliesportiu de l’Escola.
CICLE MITJÀ
3r i 4t: dimecres 7 d’octubre, al matí, els nens i nenes de Cicle Mitjà han
assistit a l’ obra de teatre en Anglès “Tarzan” al Poliesportiu de l’Escola.
3r: divendres 13 de novembre aniran a visitar l’espai natural del Delta del
Llobregat .
4t: dijous 12 de novembre aniran a Can Rigol on realitzaran una sèrie
d’activitats: conèixer l’ecosistema del Garraf, l´evolució de la societat i els
sistemes de producció...
CICLE SUPERIOR:
5è: Visitaran la cova de Can Sadurní de Begues. 5èA : dimarts 24 de
novembre. 5è B : dijous 26 de novembre.
5è: divendres 13 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 : Visita a la Barcelona medieval i dinar al Parc de la Ciutadella.
Pendent de concretar la data.

FESTES
FESTA DE LA CASTANYADA: divendres 30 d’octubre. L’alumnat
realitzarà diverses activitats a nivell intern. Aquest curs adaptem la Festa
a la situació . La tarda de divendres celebrarem la Castanyada amb un
“berenar de tardor” que portarà cada infant: fruita de tardor, castanyes,
moniatos, panellets... El que les famílies considereu.
Agraïm la
col·laboració de l’AMPA de l’escola en aquesta festa fent venir la
“Castanyera” a Educació Infantil i Cicle Inicial.
FESTA DE LA MÚSICA: l’alumnat d’Educació Infantil celebrarà la Festa de
la Música el proper 20 de novembre a les aules de l’Escola, cadascú amb
el seu grup-bombolla.
FESTA DE NADAL: No podrem celebrar el Festival de Nadal tots junts
amb les famílies. Aquest any caldrà adaptar la Festa de Nadal de l’Escola a
la situació epidemiològica.

PROJECTES D’INNOVACIÓ
Aquest trimestre engeguem de nou , gràcies al suport de l’Ajuntament el
Programa TEI (Tutoria Entre Iguals) adaptat a la nova situació i El
Programa CuEmE ( Cultura Emprenedora a l’Escola) als cursos de 5è
i 6è (reprenem el que no es va poder acabar el curs passat).
Enguany ens han atorgat subvenció per dur a terme el “Projecte
Emocions” en el marc dels Projectes amb oportunitat d’èxit educatiu a
favor de l’alumnat (POEFA).
Programa operatiu d’ocupació, formació i
educació
de
l’FSE
2014-2020.
Programa finançat pel Ministeri d’Educació
i Formació Professional i cofinançat pel Fons Social Europeu.
SALUT
Vacunacions: els alumnes de 6è de Primària es vacunen a l’escola. La
primera dosi la van rebre 6èA i 6èB el passat 25 de setembre i 6è A el 2
d’octubre. La segona dosi es posarà divendres 27 de novembre i es posarà
una tercera dosi més durant el curs.
RECICLEM: CLACKI i APILO
A l’Escola teniu un punt de recollida d’oli i piles.
Trobareu els contenidors on deixar els pots de l’oli i les piles a l’entrada
principal fóra de l’edifici.
Moltes gràcies per la vostra col·laboració.
Cordialment,
L'Equip directiu

