
Escola Sant Cristòfor. Curs 22/23          
  30/09/22    Notificació número 2 

 

 

 

CONSELL ESCOLAR - PARTICIPACIÓ FAMÍLIES 

Dijous 13 d’octubre el Consell Escolar es reunirà  i es presentarà el Pla 

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

terme el present curs 22/23. 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 

I3: divendres 14 d’octubre durant tot el dia visitaran “Can Rigol” a 

Begues. Realitzaran un taller sobre els animals de granja. 

I4: divendres 21 d’octubre visitaran el “Cosmocaixa” de Barcelona on 

gaudiran del taller “mira com mengen els animals”.  

I5: divendres 7 d’octubre visitaran el  “Museu Miró” de Barcelona on 

gaudiran d’un taller. 

I5: dimarts 11 d’octubre assistiran a l’espectable en llengua anglesa 

“Georgina and the dradon” al Poliesportiu de l’Escola. 

PRIMÀRIA I 

1r, 2n i 3r : divendres 7 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: dimarts 11 d’octubre assistiran a l’espectable en llengua anglesa 

“Georgina and the dradon” al Poliesportiu de l’Escola. 

2n i 3r: dimarts 11 d’octubre assistiran a l’espectable en llengua anglesa 

“Aladdin” al Poliesportiu de l’Escola. 

2n: dilluns 10 d’octubre aniran al Prat de Llobregat on realitzaran 

l’activitat “menja, actua, impacta”. 

PRIMÀRIA II 

4t, 5è i 6è: divendres 14 d’octubre assistiran a l’espectacle de màgia en 

llengua anglesa “Jack the magician” 

4t: dimarts 22 de novembre aniran a Can Rigol on realitzaran el taller 

“Univers juganer”. 

5è: divendres 21 d’octubre visitaran la cova de Can Sadurní de Begues. 

5è: Al novembre aniran 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. 

6è :  dimecres 26 d’octubre visitaran el Parlament de Catalunya i dinaran 

al Parc de la Ciutadella.  

5è: 19-10 Xerrada “Internet segura” a càrrec dels mossos d’esquadra. 

6è : 19-10 Taller “Les pantalles són bones o dolentes? L'ús responsable de 

les eines digitals” activitat de la “ setmana de prevenció d’ús abusiu 

de pantalles” promoguda per l’Ajuntament de Begues. 

EDUCACIÓ VIAL 
 

I5: Taller “Anem segurs amb cotxe” 10 i 13 d’octubre 

2n: Taller “Aprenem a caminar segurs” 14 i 16 de novembre 

4t: Taller “Jo decideixo” 15 i 17 de novembre 



6è: Taller “El risc i la seguretat” 21-11-6èA, 23-11-6èB i 28-11-6èC 

6è: Karts a Viladecans 22-11-6èA, 24-11-6èB i 29-11-6èC 

Aquestes activitats es poden du a terme gràcies a la implicació de la 

Policia Local de Begues. 

 

FESTES  

 

FESTA DE LA CASTANYADA: divendres 28 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. 

FESTA DE NADAL: Aquest curs el Festival de Nadal de l’Escola torna a 

ser obert a totes les famílies d’Educació Infantil i Educació Primària: 

dimecres 21 de desembre al matí.  

 

NOVES INSTAL.LACIONS 

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

de Begues i l’AFA (Associació de Famílies de l’Escola) continuem millorant 

les instal·lacions de la nostra escola. Podem destacar la instal·lació d’una 

vela d’ombra al pati de les pistes, noves taules plegables i cadires a les 

aules d’Educació Infantil. 

 

PROJECTES D’INNOVACIÓ  

Aquest trimestre engeguem de nou , gràcies al suport de l’Ajuntament  el 

Programa TEI (Tutoria Entre Iguals) i  El Programa CuEmE ( 

Cultura Emprenedora a l’Escola) a 5è. 

 

SALUT 

 

EI: Programa SI (Salut Integral) . Aquest programa neix de la voluntat del 

Dr. Valentí Fuster de promoure la salut cardiovascular amb l'objectiu 

d'ensenyar a mantenir hàbits de vida adequats i durant tota la vida. Podeu 

trobar més informació a http://www.programasi.org. Aquest trimestre les 

activitats es realitzaran durant la primera setmana de novembre. 

Vacunacions:  els alumnes de 6è de Primària es vacunen a l’escola els dies 

7-10-22 i el 11-11-22 i una la tercera dosi al tercer trimestre (26-5-23). 

 

PISCINA 

Aquest octubre comença  l’activitat de piscina en horari escolar que fan els 

grups d’Educació Infantil ( I3, I4, I5) i Cicle Inicial (1r, 2n).  

 

RECICLEM: CLACKI i APILO 

 

A l’Escola teniu punts 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 

 

 

http://www.programasi.org/

