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1.- CALENDARI SEGON TRIMESTRE 

 

Segon trimestre: De dilluns 9/01/23 a divendres 31/03/23. 

DIES FESTIUS: 

- Divendres 20 de gener ( Festiu a Begues per ser la Festa Major 

d’hivern)  

- Dilluns 20 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 dilluns 30 de gener es reunirà el Consell Escolar del centre.  

 

3.- ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES DEL SEGON TRIMESTRE 

EDUCACIÓ INFANTIL 

 

I3, I4: Espectacle en llengua anglesa, a l’escola : "Little Red Riding Hood"  

(24/02/23) 

I3, I4, I5: Espectacle “Ara va de bolo” (pendent de confirmació) 

I3: Visita i espectacle a Gavà (Mines prehistòriques) (17/03/23) 

I4: Taller de jardineria al garden “Bordas” de Gavà (31/03/23) 

I5: Taller Bioeduca: Coneguem els animals vertebrats (23/03/23)  

I5: Sortida a visitar la cova de Can Sadurní de Begues (24/03/23)  

PRIMÀRIA I 

 

1r: Visita i taller de fabricació de paper a Can Rigol. (13/03/23) 

1r: Sortida projecte (a determinar) 

2n: Espectacle “La petita Flauta màgica” al Liceu de Barcelona (03/03/23) 

2n: Visita i taller “Habitatge i vida quotidiana al llarg del temps” al Museu 

d’Història de Catalunya. (17/03/23) 

2n: Taller Bioeduca: Coneguem els amfibis i rèptils (23/03/23)  

3r:  Visita al Delta del LLobregat. (10/03/23) 

3r:  Sortida projecte (a determinar) 

3r:  Apadrinament de la riera (a concretar) Aquesta activitat es duu a 

terme gràcies a l’Ajuntament de Begues. 

PRIMÀRIA II 

 

4t:  Projecte d’art Vallgrassa (03/02/23) 

4t:  Taller del Museu de les matemàtiques a l’Escola (21/02/23) 

4t: Taller Bioeduca a l’Escola: Fem de meteoròlegs (23/03/23)  

 



5è: Jornades d’esport inclusiu : 25/01/23 5èB – 27/01/23 5èA 

5è: visita a la cooperativa “Central Parc” del Parc agrari del Baix 

Llobregat. (22/02/23). 

5è: Taller “Viatge a Barcino” del Museu d’Història de la ciutat de 

Barcelona. (03/02/23) 

5è: Trobada d’atletisme a l’estadi “La Bòbila” de Gavà. (15/03/23) 

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. 

(10/03/23) 

5è i 6è:  Tallers del conte de la diversitat/igualtat : 16/01 i 23/01 

l’alumnat de 5è . 11/01 i 18/01 l’alumnat de 6è. 

6è :  Visita i taller d’electricitat al Museu de la Ciència i la tècnica de 

Terrassa (08/02/23) 

6è :  Taller Bioeduca a l’Escola: Estalvi energètic  (22/03/23) 

6è :  Visita a la Colònia Güell (27/03/23) 

6è :  Tallers “Puja al bus” 13/02(6èA) , 15/02 (6èB) i 22/02 (6èC). 

5è i 6è:  Escape room digital ambiental “A circular world” 01/02/23. 

CARNESTOLTES 

El proper divendres 17 de febrer celebrarem la festa de Carnestoltes a 

l’Escola. Properament us enviarem la informació corresponent. 

ENGLISH DAY 

Aquest curs organitzarem el VII English Day el proper divendres 24 de 

febrer de 2023. Us en farem arribar tots els detalls en una notificació 

específica. 

SALUT I ESCOLA 

EI: Programa SI (Salut Integral) 

És un programa d’innovació del Departament d’Educació. El seu objectiu 

és fomentar en l'alumnat l'adquisició de coneixements, actituds i hàbits 

saludables a través d'una intervenció basada en quatre components (cos i 

cor, activitat física, alimentació i gestió emocional) i en quatre àmbits 

(aula, professorat, família i escola). Aquest segon trimestre es 

desenvoluparà durant una setmana al febrer. 

 

Primària I: INFADIMED (Infància i dieta mediterrània) 

El programa es duu a terme gràcies a la col·laboració del Departament 

d’Educació i el de Salut. El seu objectiu és la millora de la salut 

promocionant la dieta mediterrània a les escoles. Aquest segon trimestre 

es desenvoluparà en 1 sessió mensual a 1r, 2n i 3r. 

 

Revisions odontològiques 

Les duen a terme els/les dentistes del CAP 

 

1r: 27/01/23 

6è: 03/03/23 

Cordialment, 

 l’ Equip directiu 


