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VIATGE ESPORTIU COMARCAL .-  

El pròxim diumenge 7 de maig , tindrà lloc la 5a parada del Viatge Esportiu Comarcal a 

l’Escola l’Entorn de Porqueres. 

• P3 a P5: Babygim, ritme i moviment 
• 1r a 4t: Iniciació a la gimnàstica artística 
• 5è i 6è: Partits de corfbol 
• VEC Família: Caminada temàtica 
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AJUTS DE MENJADOR ESCOLAR PER AL CURS 2017-2018. - Ja tenim a la vostra 

disposició els impresos de sol·licitud d’ajut per raons socioeconò miques i 

geogràfiques  del proper curs. Podeu passar a recollir-lo a l’escola, juntament amb el full 

informatiu general sobre la documentació a presentar. El període per presentar les 

sol·licituds és del 2 al 26 de maig  de 2017, i es poden presentar a l’escola (dimarts i 

dijous) o al Consell Comarcal  (cada dia de 10h a 14h). 

També podeu trobar el document de les bases reguladores d’aquesta convocatòria al bloc 

de l’escola . 
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PROVA D’AVALUACIÓ A L’ALUMNAT DE 6è .- El dijous 4 i divendres 5 de maig  es durà 

a terme aquesta prova, de manera simultània a nivell de tot Catalunya.  Les activitats 

seran corregides per professorat extern.    
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 EDUQUEM EN FAMÍLIA.-  El dijous 11 de maig a les 9 del vespre a l’Escola Can  Puig  

tindrà lloc la xerrada “A casa tothom cuina”  amb Ada Parellada. Activitat emmarcada dins 

el programa Eduquem en família, que organitzen l’ajuntament i les AMPAs de Banyoles. 
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EXPOSICIÓ DE FLORS DE BANYOLES.- Els dies 19, 20 i 21 de maig  al claustre del 

Monestir de St Esteve , s’exposaran els treballs de les escoles participants. Aquest curs, 

els participants de la nostra escola seran els nens i nenes de Cicle Inicial. Agraïm a l’AFA 

per la seva col·laboració en el muntatge de la composició.  

 

6 CAMPANYA DE RECOLLIDA DE ROBA USADA I CALÇAT .- Us recordem que tots els qui 

vulgueu col·laborar-hi, podeu portar les bosses a l’escola fins el dimecres 3 de maig. 
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PREMIS ALZINA RECLAMADORA .- Han resultat guanyador/es del certamen literari 

organitzat per l’Ajuntament de Fontcoberta els següents alumnes de la nostra escola:  

3r curs: la Irina Montañez  i en Pol Vidal.  

4t curs: la Jana Pineda i la Jana Pérez. 

Felicitem als premiats i a tots els participants per la tasca realitzada. Enguany, l’escola, ha 

estat premiada pel treball global de major qualitat.  
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DANSES DEL ROSER .- El diumenge 14 de maig  celebrarem la Festa del Roser de 

Serinyà. Els nens i nenes de l’escola ja estan assajant les  danses  que ballaran aquest 

dia. Rebreu més informació a part. Us hi esperem!!! 
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CONSUM DE FRUITA A L’ESCOLA .- Els dies 23, 24 i 25 de maig els alumnes prendran la 

fruita d’aquest mes ( poma, nespres i pastanaga ) a l’hora del pati.   

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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 TROBADA ESPORTIVA DE 2n.-  El matí del dimarts 9  de maig els alumnes de 2n 

participaran, juntament amb altres escoles de la comarca, a la trobada esportiva al Parc de 

la Draga de Banyoles. 
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 SORTIDA A BANYOLES.- El divendres 26 de maig  els nens i nenes de cicle infantil  

visitaran la Biblioteca municipal i realitzaran una activitat a l’Escola de Natura.   
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ITINERARI DE DESCOBERTA DE L’ALZINAR.-  Recordem que es va ajornar aquesta 

activitat per la pluja i es realitzarà el pròxim 12 de maig . Els nens i nenes de Cicle Inicial 

realitzaran una passejada per descobrir el bosc de l’entorn de Serinyà. Activitat dirigida per 

l’Escola de Natura de Banyoles.   
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PREPARACIÓ PER A L'ESO. - Reyes Carretero , psicòloga dels serveis educatius del Pla 

de l'Estany, farà una sessió informativa als alumnes de 6è , per a preparar el pas a l'ESO, 

durant aquest mes de maig .    
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GUANYADORES DEL CONCURS DE DIBUIX PER AL PROGRAMA D E LA FESTA .-          
 

L’Helena Gassiot i l’Ona Roura de 6è han estat les autores del dibuix escollit per a la 

portada  del programa  de la festa del Roser. Felicitats!!     
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GUANYADORA DEL PUNT DE LLIBRE DE LA BIBLIOTECA DE B ANYOLES.-   

L’Arlet Sala de P4  ha estat guanyadora en la seva categoria del concurs de llibres que 



organitza la Biblioteca de Banyoles per Sant Jordi. Felicitats!!!  
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GUANYADORS PUNT DE LLIBRE DE L’AFA.-   Aquest any, els guanyadors del concurs de 

punts de llibres organitzat per l’AFA han estat: Nil Pérez (P3), Mireia Torres(P4), Biel 

Bramon(P5), Maria Busquets(1r), Maria Planas(2n), Bruna Garcia(3r), Jana Pérez(4t), Grau 

Vázquez(5è) i en Nourddine Bary(6è). Felicitats!!!  
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FINALITZACIÓ DE LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS .- Durant la setmana del 29 de 

maig al 2 de juny  es faran portes obertes a les activitats d’extraescolars. Rebreu més 

informació, a part.    
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FESTA DE FINAL DE CURS. - Aquest any la Festa de Final de curs es realitzarà el 

divendres 9 de juny . Es passarà informació més endavant. 
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TALLERS EN FAMÍLIA: CREATIVITAT I EMOCIONS.  

El pròxim dissabte 6 de maig de 10h a 14h, a Can Xerric , tindrà lloc el taller “Modelant”.   

Organitzat per Altrart amb la col·laboració de l’escola Bora Gran, l’AFA i l’ajuntament de 

Serinyà. 5 euros per família a pagar el dia del taller. Inscripcions i més informació fins al 3 

de maig al correu electrònic ampaboragran@gmail.com. Hi haurà esmorzar. 
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FORMACIÓ RELIGIOSA / ENSENYAMENTS ALTERNATIUS .- Si desitgeu canviar , de 

cares al curs vinent , l’opció d’ensenyament feta en el seu moment per als vostres fills i 

filles,  podeu passar per secretaria a omplir l’imprès per sol·licitar el canvi, al llarg d’aquest 

mes de maig. 
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BEN CALÇATS A L’ESCOLA .- Quan arribi la calor, canviem de vestuari i de calçat. Per 

evitar lesions, cal que els nens i nenes vagin ben calçats . Recomanem que, si porten 

sandàlies, aquestes vagin ben lligades .   
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SALA  DE  LECTURA  FRANCESCA  BARTRINA  DE  CAN  XE RRIC.-    Club de lectura  
 

Dimarts 16 de maig a les 17h, comentarem el llibre “La vergonyosa excusa de la hiena” 
amb l’autora  M. Àngels Juanmiquel.   
  

 

 

 

 

 

CASAL D’ESTIU ORGANITZAT PER L’AFA  

Les properes vacances d’estiu l'AFA de l'escola Bora Gran ofereix novament una proposta 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 

de casal. El Casal d’Estiu s’organitzarà per 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 

L’horari serà de les 9h a les 13h , amb possibilitat d’arribar a ¾ 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.   

Les inscripcions es podran deixant omplert el document que l'AFA us farà arribar a la seva 

bústia  entre el 15 i el 31 de maig. El pagament es realitzarà per rebut bancari, la meitat de 

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

setmana de juliol. 

Es realitzarà una reunió informativa durant el mes de juny amb les famílies inscrites, durant 

la qual es facilitaran els impresos que caldrà omplir i el llistat amb la documentació per 

facilitar. 
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AGRAÏMENTS.- Agraïm a les famílies que han col·laborat en la il·lustració del VII Llibre 

Gegant.   

 


