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CONSELL ESCOLAR - PARTICIPACIÓ FAMÍLIES 

 

Dimecres 15 de setembre el Consell Escolar es va reunir i va aprovar el 

“Pla d’actuació per al curs 21-22 en el marc de la pandèmia” que ja podeu 

consultar al web del centre. A mitjans d’octubre es reunirà  i es presentarà 

el Pla Anual que inclou la programació de totes les activitats que es duen a 

terme el present curs 21/22. 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 6 d’octubre durant tot el dia visitaran “Can Rigol” a Begues. 

Realitzaran un taller sobre els animals de granja. 

P4: divendres 1 d’octubre visitaran el “Poble Espanyol” de Barcelona on 

gaudiran d’un taller de ceràmica  

P5: dimecres 29 de setembre visitaran la “Cova de Can Sadurní” de 

Begues. 

P5: dilluns 18 d’octubre elaboraran melmelada a “Can Mas” a Torrelles de 

Llobregat. 

 

PRIMÀRIA I 

 

1r i 2n: divendres 8 d’octubre aniran a diferents llocs del bosc de Begues, 

tot el dia, on realitzaran diverses activitats a la natura i observaran les 

característiques de la tardor. 

1r i 2n: dimecres 3 de novembre, al matí, assistiran a l’ obra de teatre en 

llengua anglesa “Wanda the witch”al Poliesportiu de l’Escola. 

3r: dimecres 3 de novembre, al matí, assistiran a l’ obra de teatre en 

llengua anglesa “Billy Banjo” al Poliesportiu de l’Escola. 

3r: divendres 12 de novembre aniran a visitar la zona del Remolar on 

gaudiran de l’activitat “Fem d’exploradors al Delta del Llobregat”.  

 

PRIMÀRIA II 

 

4t: dimecres 3 de novembre, al matí, assistiran a l’ obra de teatre en 

llengua anglesa “Billy Banjo” al Poliesportiu de l’Escola. 

4t: divendres 12 de novembre aniran a Can Rigol on realitzaran el taller 

“Univers juganer”. 

5è: divendres 15 d’octubre visitaran la cova de Can Sadurní de Begues. 

5è i 6è: dimecres 3 de novembre, a la tarda, assistiran a l’obra de teatre 

en llengua anglesa “Dràcula2.1” 

6è :  dimarts 9 de novembre visitaran el Parlament de Catalunya i dinaran 

al Parc de la Ciutadella.  

 
*L’activitat de 5è al parc natural del Garraf “Viu el parc” ha estat traslladada al 2n 
trimestre. Pendent de confirmar data. 



FESTES  

 

FESTA DE LA CASTANYADA: divendres 29 d’octubre. L’alumnat 

realitzarà diverses activitats a nivell intern. Aquest curs també adaptem la 

Festa a la situació. Agraïm la col·laboració de l’AFA 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 22 de novembre a les aules de l’Escola, cadascú amb 

el seu grup-bombolla.  

 

FESTA DE NADAL: Aquest curs continuem sense poder celebrar el 

Festival de Nadal tots junts amb totes les famílies. Caldrà adaptar la Festa 

de Nadal de l’Escola a la situació epidemiològica.  

 

NOVES INSTAL.LACIONS 

 

Gràcies a les aportacions fetes pel Departament d’Educació, l’Ajuntament 

de Begues , l’AFA (Associació de Famílies de l’Escola) i donacions d’ONG  

hem pogut anar millorant les instal·lacions de la nostra escola. Podem 

destacar la instal·lació d’una cúpula per fer ombra al pati de les pistes, les 

noves taules plegables a les aules de P3 d’Educació Infantil, pintura de 

totes les aules d’EI, millores al mobiliari de l’Escola (armaris nous),  

millores als patis (nous jocs de pati que inclouen la nova taula de ping-

pong i la xarranca de material termoplàstic, reparació del terra de 

formigó)... 

 

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) a 5è. 

 

Aquest primer trimestre acabarem les darreres actuacions del “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. 

 

 

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 

 


