
 
Generalitat de Catalunya                                                                           Notificació número8 
Departament d’Ensenyament                                                                 Curs 21/22 
Escola Sant Cristòfor                                                                           16/05/22   
Carrer Jacint Verdaguer, 2 (08859 Begues) 
Tel. /Fax.93 639 0748 

 

 

 

 

JORNADA INTENSIVA 

    
 Us recordem que dimarts 7 de juny comença la jornada intensiva.  

A partir d’aquest  dia hi ha jornada intensiva i l’horari escolar adaptat a les entrades i 

sortides esglaonades és el següent:  

 ENTRADA SORTIDA 

4t-5è-6è 8:50h 12:50h 

P4-P5-1r-2n-
3r 

9:00h 13:00h 

P3 9:10h 13:10h 

 
La sortida dels infants que es queden al menjador serà també esglaonada: a les 

15:20h sortirà 4t, 5è i 6è , a les 15:30h sortirà  P4, P5, 1r, 2n i 3r i a les 15:40h 

sortirà P3.  

L’AFA organitza dos serveis d’acollida, un fins a les 16:20h, 16:30h o 16:40h) i 

l’habitual, fins a les 17:30h per a aquelles famílies que ho sol·licitin.  

Des del menjador se us ha lliurat la informació per inscriure-us telemàticament. 

Continua l’acollida matinal com fins ara. 
 

El curs escolar acaba dimecres 22 de juny. 
 

 

PROJECTE CUEME: COOPERATIVES ESCOLARS  

    
El proper dilluns 13 de juny es realitzarà el mercat solidari dels productes 

artesans de les cooperatives de 5è de Primària al mercat dels dilluns. Us animem a 

venir i comprar! 

Dijous 16 de juny l’alumnat de 5è de primària gaudirà de l’acte de cloenda del 

Projecte CUEME organitzat per l’Ajuntament de Begues.  

 
FESTES DE COMIAT D’ETAPA 

    
Les famílies dels alumnes dels cursos de finals d’etapa són convidades a les festes de 

cloenda P5: Divendres 17 de juny . De 9:15 a 11:00 aproximadament. 

 6è: Dimecres 22 de juny . De 9:15 a 11:00 aproximadament. 

 



FINALITZACIÓ DE LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 

    
El 3 de JUNY acaben les activitats extraescolars i per fer la 

cloenda està previst: 

 

EXPRESSIÓ CORPORAL  27 de maig  divendres al Poliesportiu 

ESCACS   27 de maig  divendres torneig amb les famílies  i berenar. al pati 

de les columnes . 

DISSENY CREATIU 30 de maig  dilluns berenar amb les famílies. 

ROBÒTICA  30 de maig i 1 de juny  amb berenar al pati de columnes 

ANGLES  30  I 31 de maig  1 i 2 de juny  un berenar amb els infants 

CUINA  31 de maig dimarts, 1  juny dimecres berenar  amb les 

famílies preparat pels nens 

PSICOMOTRICITAT 1  de juny  dimecres jocs amb família i berena amb les 

famílies. 

MULTIESPORT el dia 2 de juny  dijous a les 16:30h una festa de cloenda 

amb activitats i berenar al pati gran 

JUST DANCE  10 de  de juny divendres exhibició de ball  al Poliesportiu  i 

berenar amb les famílies. 

 

L’activitat de JUDO finalitza dimarts 21 de juny. 

 

INFORMES FINALS 

 
Els tutors i les tutores us convocaran virtualment per a l’entrevista final d’informes 

els dies següents: dilluns 27 i/o dimarts 28 de juny. Els alumnes de 4t, 5è i 6è 

poden assistir a l’entrevista amb els seus pares/mares/tutor/es. 

 

 
Cordialment, 
 

L’Equip directiu 
  


