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1.- CALENDARI SEGON TRIMESTRE 

 
Segon trimestre: data d’inici: 10/01/22, data d’acabament: 
8/04/22. 
 
DIES FESTIUS: 

- Dijous 20 de gener ha estat dia festiu a Begues (Festa 
Major d’hivern)  

- Dilluns 28 de febrer és dia festiu de lliure disposició 
acordat a la localitat.  

Aquests dies l’escola roman tancada a tots els efectes. 
 
2.- CONSELL ESCOLAR 

 
El proper dimecres 26 de gener es reunirà el Consell Escolar del 
centre.  
 
3.- ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES DEL SEGON TRIMESTRE 

 
EDUCACIÓ INFANTIL 

 
P3, P4, P5: Espectacles en llengua anglesa, a l’escola : "The 
jungle!"  (17/03/22) 

P3, P4, P5: Espectacle “Ara va de bolo” (pendent de confirmació) 

P4: Taller de jardineria al garden “Bordas” de Gavà (25/03/22) 

P5: Sortida a visitar un ofici de Begues. Barraques de pedra seca 
(data a confirmar) 
 

PRIMÀRIA I 

 
1r: Visita i taller de fabricació de paper a Can Rigol. (28/03/22) 

1r: sortida projecte (a determinar) 

2n: Visita i taller “Habitatge i vida quotidiana al llarg del temps” al 
Museu d’Història de Catalunya. (25/03/22) 

2n:  Animació lectora en llengua anglesa. (07/04/22) 

3r:  Activitat “Coneixem les plantes” al garden “Bordas” de Gavà. 
(29/03/22) 

3r:  Animació lectora en llengua anglesa. (05/04/22) 

 

 

 
 



 
PRIMÀRIA II 

 
4t:  Taller del Museu de les matemàtiques a l’Escola (04/02/22) 

4t:  Apadrinament de la riera (16/02/22) Aquesta activitat es duu a 
terme gràcies a l’Ajuntament de Begues. 

4t:  Animació lectora en llengua anglesa. (05/04/22) 

5è: Xerrada  “Internet Segura” a càrrec dels Mossos d’esquadra. 
(01/02/22) 

5è: visita a la cooperativa “L’olivera” de Can Calopa. (28/01/22) 

5è: Taller “Viatge a Barcino” del Museu d’Història de la ciutat de 
Barcelona. (15/02/22) 

5è: Trobada d’atletisme a l’estadi de “La Bòbila” de Gavà. 
(09/03/22) 

5è: Visita 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. 
(22/03/22) 

6è :  Visita i taller d’electricitat al Museu de la Ciència i la técnica de 
Terrassa (16/02/22) 

6è :  Tallers “Puja al bus” 02-02-22 6èB i 03-02-22 6èA  
 
5è i 6è:  Animació lectora en llengua anglesa. (06/04/22) 

  
PISCINA 

El proper dimarts 1 de febrer començarà l’activitat de piscina en 
horari escolar que fan els grups d’Educació Infantil ( P3, P4 i P5) i 
Cicle Inicial (1r i 2n).  

CARNESTOLTES 

El proper divendres 25 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 VI English Day el proper dijous 17 de 
març de 2022. Us en farem arribar tots els detalls en una notificació 
específica. 
 
 
 
 

Cordialment, 
 l’ Equip directiu 

 


