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CONSUM DE FRUITA A L’ESCOLA .- L'última entrega  d'aquest curs serà el dimarts 13 , el 

dimecres 14 i el dijous 15 de juny (albercoc, necta rina i préssec). Ja sabeu que els 

podeu posar un aliment complementari i que cal comunicar al tutor/a si hi ha cap al·lèrgia.   
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SITUACIONS DE RISC.- Els Mossos d’Esquadra  de Banyoles oferiran aquesta xerrada 

als alumnes de 6è , a l’escola, el divendres 9  al matí.  
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 XXII MOSTRA DE TEATRE DE BANYOLES .- Els alumnes  de l’escola que realitzen 

l’activitat extraescolar de teatre  participaran en aquesta mostra, com a actors i actrius. 

Representaran l’obra que han preparat al Teatre Municipal de Banyoles , el dilluns 5 al 

matí. Com a espectadors/es , hi anirem els nens i les  nenes de l’escola de P5 fins a 6è. 
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FESTA DE FINAL DE CURS. - Com ja sabeu, el divendres 9  celebrarem la festa de final de 

curs. Les activitats programades són les següents:  

- A les 6 de la tarda l’AFA oferirà un berenar per als nens i nenes.  

- A partir de 6h de tarda s’inicia la inscripció dels grups per realitzar la gimcana en 

família pel poble al porxo de l’escola. Per participar en la gimcana cal fer grups 

formats per 4, 5 o 6 persones i com a mínim hi ha d ’haver un adult per grup. 

- A 2/4 de 7 comença la gimcana pel poble. 

- A les 20h, sopar de final de curs al pavelló, amb el comiat dels alumnes de 6è. L'AFA 

convida  a tots els nens i les nenes de 6è  al sopar!! 

                                     Us hi esperem a tots i a totes!!  
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JORNADA INTENSIVA .- Recordem que el proper dilluns 5 de juny  començarà la jornada 

continuada , amb horari escolar de 9h a 13h, i acabarà l’últim dia de curs, el dimecres 21 

de juny . Durant aquests dies, hi haurà servei de menjador  fins a les 3  de la tarda. 
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EXTRAESCOLARS DE TEATRE.-  El dilluns 5 a les 1 8:30h (els actors hi han de ser  

una hora abans)  al Teatre Municipal de Banyoles, es representarà per a les famílies  

l’obra de teatre dels nens i nenes que han participat en aquesta activitat extraescolar. 

Representaran l’obra: " Que comenci la pel·lícula", dirigida per la Tere Solà.    

 

 

        7 

 

 

EXTRAESCOLARS A L’ESCOLA.-  L’activitat de Multiesports  del dijous 1  ja no es durà a 

terme aquest dia, ja que el Consell Esportiu ha finalitzat les activitats el 31 de maig. El 

divendres 2 , la jornada oberta al taller de cançons i expressió corporal  es farà a les 

13h.   



 
 

VISITA A L’AEROPORT DE GIRONA.- Els alumnes de CS de l’Escola Bora Gran i del 

Frigolet de Porqueres visitaran l’aeroport de Girona el dimarts 13 de juny.  
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SORTIDA DE CICLE SUPERIOR .- Els nens i nens de 5è i 6è  aniran a Barcelona a 

el divendres 2.  
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SORTIDA FINAL DE 6è.-   Els nens i nenes més grans de l’escola acomiadaran l’etapa de 

primària al Mas Gorgoll de Palamós  el dimarts 6 i dimecres 7. L’AFA subvenciona part 

del cost total d’aquesta sortida. 
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SORTIDA LÚDICA DE CICLE MITJÀ .- Els nens i nens de 3r i 4t   aniran a fer una 

bicicletada matinal , el dijous 15. 
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INFORMES DEL TERCER TRIMESTRE.- Els informes es donaran el dimarts 20.  

Recordeu que haureu de retornar el justificant de rebuda  signat a la tutora l’endemà.  

 

 

12 

 

ASSEMBLEA I BORA PLATJA .- El dimecres 21 , últim dia del curs, celebrarem l’última 

assemblea del curs. Tot seguit, el pati de l’escola es convertirà en una “platja”. La mainada 

hauran de portar banyador, crema solar, tovallola, xancletes i estri s per mullar- se 

(pistoles d’aigua, galledes, xeringues...) . Ens ho passarem d’allò més bé!!   
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V CONCURS PLÀSTIC DEL PROJECTE: “LLEGIM!”. - Aquest mes el jurat decidirà quin 

treball il·lustrarà la portada del dossier  informatiu  del proper setembre. En la pròxima 

assemblea es donaran a conèixer els autors/es. 
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TORNEJOS A L’ESCOLA.-  Acabat el torneig de colpbol començarà el darrer torneig 

d’aquest curs, el de futbol sala .  
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ENTREVISTES AMB ELS TUTORS/ES. - Si desitgeu parlar amb el/la tutor/a dels vostres 

fills/es abans de les vacances, ho podreu fer el dijous 22,  d'1h a 2h  del migdia. Caldrà 

demanar hora prèviament .  

16 
CLUB DE LECTURA INFANTIL A SALA DE LECTURA FRANCESC A BARTRINA. -    

Aquesta activitat tornarà a iniciar-se a partir del setembre-octubre.  
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CASAL D’ESTIU.-    

 Aquest any ens acompanyarà al nostre casal la Lola la Inventora. Cada setmana la Lola 

farà un invent que ens ajudarà a conèixer una tècnica creativa diferent amb la que durem a 

terme mil-i-una activitats. Aquestes tècniques ens serviran de nexe per dur a terme tot tipus 

d’activitats, plàstiques, esportives, amb música, amb aigua, utilitzant l’entorn natural.... 

Farem de tot i més, vaja. El Casal d’Estiu de la Lola la Inventora s’organitzarà per 

setmanes. L’horari serà de les 9h a les 13h, amb acollida a 2/4 de 9, i es farà a les 

instal·lacions de l’escola Bora Gran.  El preu serà de 42 euros per setmana els socis de 



l’AFA i 47 euros els no socis, i l’acollida costarà 4 euros per setmana els socis i 6 els no 

socis. 

El Casal d’Estiu l’oferirem durant les següents setmanes: 

1a Setmana del 26 al 30 de juny 

2a Setmana del 3 al 7 de juliol 

3a Setmana del 10 al 14 de juliol 

4a Setmana del 17 al 21 de juliol 

5a Setmana del 24 al 28 de juliol 

Les inscripcions es poden fer dipositant el documen t que us adjuntem a la bústia de 

l’AFA entre el 15 de maig i el 3 de juny.  El pagament es realitzarà per rebut bancari, la 

meitat de l’import es cobrarà quan s’acabi el període d’inscripcions i l’altra meitat la primera 

setmana de juliol. 

 El dimarts 13 de juny a les vuit del vespre a l’escola Bora Gran es realitzarà una reunió 

informativa amb les famílies inscrites, durant la qual es facilitaran els impresos que caldrà 

omplir i el llistat amb la documentació per facilitar i que ens haureu de lliurar a la bústia de 

l’AFA abans que comenci la primera setmana del casal. Durant la reunió també us farem 

arribar el calendari detallat amb totes les activitats que organitzarem.  
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VENDA DE LLIBRES DE TEXT PEL CURS 2017-2018 .-  

- Us farem pública la relació de llibres de text i material  seleccionats per al curs 

vinent, per cursos. També us farem arribar el llistat individualment a cada fill/a. Cal 

que llegiu amb deteniment les informacions addicionals de la relació de llibres i 

material, ja que veureu que hi ha llibres de reutilització marcats amb gris i pot ser 

que hi hagi material que no cal que compreu perquè ja el teniu d’altres anys.  

- La precomanda  de llibres es farà via online del 8 al 22 de juny (l’AFA  ja us farà 

arribar més informació a part). El 15 de juny de 17h a 18h  es farà el suport en la 

venda de llibres i la prova de xandalls. Els llibres de text i xandalls  es posaran a la 

venda només  el dia 31 d’agost , a la mateixa escola, de 15h a 18h .  

- Els socis de l’AFA  tindran un 10% de descompte . Les famílies que no adquireixin 

els llibres aquest dia, podran fer-ho pel seu compte a qualsevol llibreria. 
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BALANÇ DE SORTIDES DEL CURS .- Properament rebreu la graella amb el balanç de 

sortides realitzades pels vostres fills/es durant aquest curs. Tots els associats a l’AFA  

tenen un descompte de 3 euros , que correspon a la col·laboració que fa l’AFA en les 



sortides. A més, de la venda de les roses de Sant Jordi , l’AFA  paga part  de la sortida de 

final d’etapa de 6è . 
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ESPARDENYES DE LA FESTA DEL ROSER.- Agraïm a l’AFA per la iniciativa de crear el 

banc d’espardenyes de la Festa del Roser, així com també, a les famílies que han participat 

en l’aportació d’espardenyes.  
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OBJECTES PERDUTS.- Si heu trobat a faltar alguna peça de roba i/o carmanyoles  dels 

vostres fills/es, podeu passar per l’escola durant aquest mes de juny , a veure si cap de les 

peces de roba “perdudes” és vostra. Un cop acabat el curs, donarem tot allò no recollit a 

Càrites . Per tal d’evitar aquests extraviaments, cal que sempre marqueu la roba i les 

carmanyoles  dels vostres fills/es (tant grans com petits) amb el nom. 
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AGRAÏMENT A LES DONACIONS DE MATERIAL A L’ESCOLA.-  Estem contents de la 

col·laboració de les famílies en la donació de material divers (contes, puzzles, jocs...) a 

l’escola al llarg del curs. Gràcies per la vostra col·laboració!!! 
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AGRAÏMENTS A LES ÀVIES I FAMÍLIES.- Agraïm a les àvies i famílies que han participat 

aquest curs en activitats dutes a terme a l’aula.  

24 

 

AGRAÏMENT DE L'EQUIP DE MESTRES .- L’escola vol agrair a les famílies , a l’AFA  i a 

l’Ajuntament  el suport i col·laboració amb l’escola al llarg del curs.  
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JUBILACIONS DE MESTRES DE L’ESCOLA.-  El desembre passat es va jubilar l’Anna 

Torrent i finalitzarem el curs amb la jubilació de la Marta Dorca . Agraïm a les dues, la seva 

tasca educativa a l’escola i els desitgem una nova etapa plena de noves experiències.  

                                           DESITGEM QUE PASSEU UN BON ESTIU!!! 

 


