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 ANEM A ESCOLTAR MÚSICA.- Aquest mes de març continuem amb el cicle d’audicions musicals 

per a les escoles de la comarca.  

El dimarts 7 de març , Cicle Inicial  gaudirà de l’espectacle musical “Tot bufant”. 

El dijous 9 de març, Cicle Mitjà assistiran a l’espectacle musical “Acobla’t”. 

El divendres 10 de març, Cicle Superior gaudirà del musical “Música per a camaleons”. 
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CONSUM DE FRUITA A L’ESCOLA .- Els dies 21, 22 ,23 i 24 els alumnes prendran la fruita 

d’aquest mes ( pera, cirerol, taronja i poma, no en aquest ordre necessàriament) a l’hora del pati. 

Recordeu que els podeu posar un aliment complementari, i que cal comunicar al tutor/a si hi ha cap 

al·lèrgia.  
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RODAJOC.- Els alumnes de 3r  de Primària del Pla de l’Estany, faran una trobada a Cornellà del 

Terri el dijous 16 de març al matí. L’objectiu és reivindicar el carrer com a espai de joc, 

concretament per jugar a jocs tradicionals d’arreu del món , i afavorir les relacions entre persones 

de diferents procedències. 
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PREINSCRIPCIÓ PER AL CURS 2017-2018: Educació Infan til i Primària .- Les dates de 

presentació de sol·licituds seran: del 23 de març al 4 d'abril per al segon cicle d'educac ió 

infantil, educació primària, centres integrats i ed ucació secundària obligatòria.  Properament, 

als plafons trobareu informació sobre els horaris i la documentació que cal presentar a l’escola.   
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 XXXII CERTAMEN LITERARI COMARCAL ALZINA RECLAMADOR A.- Un any més, els alumnes 

de Cicle Mitjà i Cicle Superior  participaran en aquest concurs que fomenta l’escriptura en català , 

convocat per l’Ajuntament de Fontcoberta. 
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TROBADA ESPORTIVA .-  El matí del dimarts 28 de març  els alumnes de 6è participaran, 

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

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

Aquest mes de març el club de lectura infantil llegiran el llibre “Sou un malvat, senyor Gum!, el 

dimarts  28 a les 16:45h.  
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SARDANA A L’ESCOLA:  Aquest mes de març els alumnes de  4t inicien el curs de sardana que 

promou la Diputació de Girona.    
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XERRADA MOSQUIT TIGRE.-  El pròxim 22 de març  els alumnes de  5è gaudiran de la xerrada 

sobre el mosquit tigre.   
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CONCURS CULTURAL ESPORTIU - EXPOSICIÓ DE LES OBRES A L’ESCOLA  

Fins el  16 de març  les obres del Concurs cultural esportiu estaran exposades a l’Escola Bora Gran.   

Alumnes, mestres, famílies i personal de l’escola gaudirem de l’exposició que es trobarà ubicada al 

menjador de l’escola. Les obres exposades són les seleccionades, finalistes i guanyadores de la 

nostra escola. 
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SORTIDA AL MUSEU D’ART .- El divendres 31  de març els alumnes de Cicle Inicial  realitzaran 

una sortida a Girona. Visitaran el Museu d’Art i gaudiran de l’activitat “Llegendes de Girona”. 
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PROVES DIAGNÒSTIQUES A 3r .- Durant les dues primeres setmanes de març es realitzaran les 

proves d’avaluació diagnòstiques de primària convocades pel Consell Superior d’Avaluació del 

Sistema Educatiu.  
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TALLER AMB AVIS I ÀVIES A CICLE MITJÀ.- Busquem avis i/o àvies que vulguin ensenyar-nos i 

ajudar-nos a fer ganxet i/o mitja amb els alumnes de 3r i 4t de Primària. Us podeu posar en contacte 

amb les tutores del grups o amb l’equip directiu de l’escola. Us animem a participar-hi!!!  
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CARMANYOLES  D’ESMORZAR.-  Durant aquest mes de març a l’entrada de l’escola hi haurà  les 

carmanyoles d’esmorzar d’alumnes sense identificar per qui les vulgui recuperar. Passat aquest 

mes es reciclaran.   

 


