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1.- CALENDARI SEGON TRIMESTRE
Segon trimestre:
26/03/21.

data

d’inici:

11/01/21,

data

d’acabament:

DIES FESTIUS:
- Dimecres 20 de gener és dia festiu a Begues (Festa
Major d’hivern)
- Dilluns 15 de febrer és dia festiu de lliure disposició
acordat a la localitat.
Aquests dies l’escola romandrà tancada a tots els efectes.
2.- CONSELL ESCOLAR
El proper dijous 28 de gener es reunirá el Consell Escolar del centre.
3.- ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES DEL SEGON TRIMESTRE
Degut a les restriccions de mobilitat provocades per la situació de
pandèmia les activitats s’han modificat i els nens i nenes de l’Escola
no sortiran de Begues.
EDUCACIÓ INFANTIL
P3, P4, P5: Espectacles en llengua anglesa, a l’escola . P3
Away!" P4 IP5: "Parrot is lost" (19/03/21)

"Fly

P3: Taller “Lab sobre rodes” a l’Escola. (3/02/21)
P4 i P5: Activitat “Natura a Infantil” a Can Rigol (24/03/21)
P5: Sortida a visitar un ofici de Begues. Barraques de pedra seca
(29-01-21)
CICLE INICIAL
1r: Visita i taller de fabricació de paper a Can Rigol. (18/03/21)
2n: Visita i taller de transformació de la llana a Can Rigol.
(16/03/21)
CICLE MITJÀ
3r: Activitat “Coneixem la natura” a Can Rigol. (01/03/21)
4t: Taller del Museu de les matemàtiques a l’Escola (12/03/21)

CICLE SUPERIOR
5è i 6è : Màgia en anglès al Poliesportiu de l’Escola. (03/02/21)
5è: Visita i activitat de “Jocs medievals” a Can Rigol. (26/02/21)
6è : Visita i taller d’electricitat a Can Rigol (22/02/21)
6è : Tallers “Puja al bus” 18-01 6èB, 25-01 6èA i 26-01 6èC
TALLERS BIOEDUCA
Gràcies a la subvenció de l’Ajuntament es realitzen els següents
tallers:
P5: “Coneguem els animals vertebrats”(16-02-21)
2n: “Coneguem els amfibis i rèptils”(18-02-21)
4t: “Fem de meteoròlegs i meteoròlogues”(18-02-21)
6è: “Ecoauditoria/Estalvi energètic ”(16-02-21)
ESCOLA VERDA
4t: Apadrinament de la riera (a concretar)
6è: Xerrada sobre la biomassa (a concretar)
Aquestes activitats es duen a terme gràcies a l’Ajuntament de
Begues.
CARNESTOLTES
El proper divendres 12 de febrer celebrarem la festa de Carnestoltes
a l’Escola. La pandèmia ens obliga a fer-la internament respectant
els grups bombolla. Properament us enviarem la informació
corresponent.
ENGLISH DAY
Aquest curs organitzarem el V English Day el proper divendres 19
de març de 2021. Us en farem arribar tots els detalls en una
notificació específica.

Cordialment,
l’ Equip directiu

