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CALENDARI TERCER TRIMESTRE 

 

Tercer trimestre: de dimarts 19/04/22 a dimecres 22/06/22. 

 

DIES FESTIUS: 

 Divendres 29 d’abril és dia festiu de lliure disposició acordat a la localitat.  

 Dilluns 6 de juny és dia festiu a tota Catalunya.  

Aquests dies l’escola romandrà tancada a tots els efectes. 
 
 

JOCS FLORALS I ANIMACIÓ A LA LECTURA 

 

Un any més a l’escola hem organitzat els Jocs Florals. Enguany el tema dels Jocs Florals 

és “ESTIMEM LA TERRA”.  
 

La tarda de divendres 22 d’abril s’ha fet el lliurament dels Premis dels Jocs Florals de 

Sant Jordi, subvencionats per l’AFA de l’Escola. 

A més també hem inaugurat la I Fira d’intercanvi de llibres.  
 

Degut a la pandèmia aquest any l’exposició dels treballs dels vostres fills i filles serà virtual. 
 

Com cada any i amb l’objectiu de fomentar el gust per la lectura organitzem diferents 

activitats durant el mes d’abril: 

 

L’alumnat d’Educació Infantil (P3, P4 i P5) divendres 22 d’abril gaudiran d’un CONTA CONTES 

a l’Escola.  

Per als alumnes d’Educació Primària es realitzen els següents FÒRUMS D’AUTOR  :  
 

1r-“La sargantana juliana “d’Antoni Dalmases.  Tarda de dimarts 26 d’abril.  

2n-“Maria la Llufa” de Carles Sala. Matí de divendres 8 d’abril.  

3r-"Tots els colors del camaleó" de Jordi Losantos. Tarda de dimecres 27 d’abril.  

4t-“Set raons per estimar els meus pares" de Jaume Cela. Tarda de dimecres 27 d’abril.  

5è-“Cinquanta oficis esbojarrats" de Carles Sala. Matí de divendres 8 d’abril.  

6è-“Misteri a la muntanya calavera" d’Elisenda Roca. Tarda de divendres 6 de maig.  
 

Aquestes activitats es realitzaran a la Biblioteca  Municipal “La Ginesta” de Begues i els llibres 

estan subvencionats per l’AFA de l’Escola. 

El nostre agraïment a l’AFA  i a la Biblioteca Municipal per la seva implicació. 
 

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES TERCER TRIMESTRE 

 

EDUCACIÓ INFANTIL 

P3, P4 i P5: divendres 20 de maig de 2022 , sortida “Descoberta de l’entorn de Begues ”. 

P3: divendres 3 de juny de 2022, sortida al Museu de Gavà “Taller dels sentits”. 

P4: dilluns 2 de maig de 2022, sortida al Garden “Bordas” de Gavà (ajornada del 2n 

trimestre). 

P4: divendres 6 de maig de 2022, sortida a l’Aquàrium de Barcelona. 

P5: dijous 9 de juny de 2022, Museu de Blau de Barcelona . 

P5: divendres 17 de juny  de 2022 “Festa de comiat d’EI” al matí. 
 

COLÒNIES P5:  12 i 13 de maig de 2022 a “Cal Diable” de Pontons. 

 



PRIMÀRIA I  
 

1r : divendres 20 de maig de 2022, Visita i taller al Cosmocaixa de Barcelona. 

1r : dimarts 24 de maig de 2022, Visita a l’explotació agraria “Masies Cases Blanques”a 

Begues. 

1r : divendres 27 de maig de 2022, Museu de Blau de Barcelona . 

1r: dilluns 20 de juny de 2022 , sortida al “Bosc encantat” a Torrelles. 

2n: dimarts 21 de juny de 2022 , sortida al “Bosc encantat” a Torrelles. 

3r: dimarts 17 de maig de 2022, taller al Garden Bordas de Gavà.(ajornada 2n trimestre)  

3r: divendres 27 de maig de 2022, taller al Poble Espanyol de Barcelona. 

3r i 4rt: dimecres 8 de juny de 2022 , activitats al Canal Olímpic de Castelldefels. 

 

 

PRIMÀRIA II  

 

4t: dijous 5 de maig de 2022“Festa aniversari  5 al dia” al Tibidabo. 
4t: divendres 27 de maig de 2022, visita de “Mercabarna” a l’Escola. 

3r i 4rt: dimecres 8 de juny de 2022 , activitats al Canal Olímpic de Castelldefels. 

5è: dijous 12 de maig de 2022,  visita al parc del Garraf “Viu el parc” (ajornada del 1r 

trimestre) 

5è: divendres 13 de maig de 2022, taller “Castelldefels medieval” al Castell de Castelldefels. 

5è: divendres 17 de juny de 2022,  “Bateig de mar” a Castelldefels. 

6è: dilluns 9 de maig de 2022, sortida a Barcelona Modernista.  

6è: dimecres 22 de juny de 2022, Festa de Comiat de l’Escola. 
 

COLÒNIES 6è: 11, 12 i 13 de maig de 2022 a Camprodon. 

 

 

PRESENTACIÓ DEL RAP DE L’ESCOLA VERDA 

Dijous 28 d’abril farem la presentació del Rap de l’Escola Verda que ha elaborat l’alumnat de 6è a la 
resta d’alumnes de l’Escola. Aquest treball ha participat a la mostra SAMBORI d’enguany. 

 

SETMANA CULTURAL 

La semana del 2 al 5 de maig celebrarem la Setmana Cultural del present curs: 

ESTIMEM LA TERRA 

Us enviarem la informació amb totes les activitats abans que comenci. 

 

 

PROVES DE COMPETÈNCIES BÀSIQUES DE SISÈ DE PRIMÀRIA 

 

Els propers  dimarts 26, dimecres 27 i dijous 28 d’abril de 2022 es duran a terme les 

proves de competències bàsiques als alumnes de 6è de Primària. Aquesta avaluació se 

centra en algunes competències bàsiques lingüístiques, matemàtiques i científiques que 
cal haver assolit en acabar l’educació primària.  
La prova estarà formada per cinc quaderns d’activitats: de llengua catalana, de llengua 
castellana, de  
llengua estrangera , de matemàtiques I de medi natural.  
 
L’objectiu final és millorar els resultats de l’alumnat i afavorir-ne el pas a l’educació 
secundària.  
 

És important que els alumnes de 6è assisteixin puntualment a classe aquests dies.  

 

 



PROJECTE CUEME : COOPERATIVES ESCOLARS 

L’objectiu d’aquest projecte és treballar en equip de forma cooperativa, així doncs, aportar les 

iniciatives i les habilitats de tothom, prendre decisions, planificar i organitzar-nos amb la 

màxima eficiència, motivació i perseverance per dur a terme la nostra cooperativa. 

Els alumnes de 5è de primària de la nostra escola realitzen diversos tallers : “Creació d’un 

logo”, “Publicitat”, “Estratègies de venda” i “ONG”. 

Si  la situació epidemiològica ho permet les cooperatives escolars creades (“EcoCrafters”, 

“Ments Divertides” “Els Craftmenuts” ) posaran a la venda els productes artesanals 

elaborats pels alumnes al mercat municipal del proper dilluns 13 de juny de 2022. 

Us hi esperem!!! 

També s’organitza un acte de cloenda del projecte el proper 16 de juny de 2022. 

 

 

FOTOS DELS GRUPS - CLASSE 

 

Dimarts  10/5/22  
 

Farem les fotos de cada grup-classe. És important assistir a l’escola aquest dia.  
 

 

SANITAT 

 

6è: dimecres 1 de juny de 2022, tercera dosi de la vacuna de l’Hepatitis . 

 
 

Cordialment, 

 l’ Equip directiu 


