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DIADA DE SANT JORDI

El proper dilluns 23, diada de Sant Jordi, fem algunes activitats de les quals 
us volem informar:

1. L’AMPA vendrà llibres a la sortida de l’escola des de dimecres 18 fins 
dilluns 23.

2.  L’AMPA fa  un regal  a  l’escola  en  motiu  del  cinquè  aniversari  d’haver 
estrenat  l’edifici.  Abans  l’escola  estava  ubicada  en  mòduls  prefabricats. 
Aquest regal estarà exposat a l’entrada del centre el dia de Sant Jordi.

3. Els infants de P3 fins a 3r faran una exposició de diferents tipologies de 
textos realitzats a l’aula amb el títol de Macedònia de Lletres.

4. Els infants de 4t, 5è i 6è aniran a explicar contes als infants d’ Educació 
Infantil.

I ara... demanem també la vostra  col·laboració:

1. Per tal de completar la decoració de l’escola amb aquesta Macedònia de 
Lletres us proposem que cada família faci una lletra guarnida per penjar als 
passadissos  de  l’entrada  a  l’escola:  en  volum,  farcida  d’imatges,  de 
paraules,  de  colors,  de  formes...  En  aquestes  col·laboracions  vostres 
sempre surten veritables obres d’art. Deixeu volar la imaginació amb els 
vostres  fills/es  i  esperem  poder  gaudir  de  les  vostres  produccions 
artístiques.

2. Totes les persones de la comunitat educativa, pares, mares, avis, àvies, 
tiets, tietes, cangurs...  que estiguin disponibles el dia de Sant Jordi a la 
tarda us demanem que vingueu a explicar o llegir un conte a alguna aula de 
1r a 3r. L'horari  previst per aquesta activitat és de 15’15h a 16’30h, ja 
veieu que no cal gaire estona, el que pretenem és compartir amb vosaltres 
aquesta diada literària. Qui pugui  s’haurà d’apuntar dimecres 18 o dijous 
19 a consergeria. Agraïm d'avant-mà la vostra col·laboració.

FULL INFORMATIU 7 CURS 2011-2012 



JORNADA INTENSIVA

Us fem saber que, com en altres cursos, l’escola farà Jornada Intensiva des 
del dia 11 de juny fins el dia 22 de juny. L’horari de l’escola serà de 9 a 13 
hores. Els infants que es queden al menjador sortiran a les 15,30 hores.

COLÒNIES

El mes de maig finalitzen totes les colònies que enguany s’hauran portat a 
terme a l’escola. Hi ha grups, com cinquè i sisè que ja han pogut gaudir 
d’aquest moment lúdic i d’aprenentatge i d’altres que ho podran fer durant 
aquests dos propers mesos.
Recordem les dates i llocs on van cadascun dels nivells:

    P3-> 14 i 15 de maig Can Pere a Sant Pere de Ribes.
    P4-> 22 i 23 de maig Can Vilalta a Moià.
    P5-> 14 i 15 de maig Can Bruguerola a Canet de Mar.
    1rA-> 7, 8 i 9 de maig a la Rectoria de Monpol a Lladurs.
    1rB-> 9, 10 i 11 de maig a la Rectoria de Monpol a LLadurs.
    2n-> 9, 10 i 11 de maig a Mas Franch a Sant Feliu de Pallerols.
    3r-> 7, 8, i 9 de maig al Paller Mas Batllori Pujals al Pla de l’Estany.
    4t-> 24, 25, 26 i 27 d’abril a Castellar de n’Hug.

APARCAMENT DE PATINETS

El pare d’un infant de l’escola ha construït els aparcaments de patinets que 
tenim  al  porxo  de  l’escola.  De  part  de  tots  i  totes  agraïm  la  seva 
col·laboració.
En aquest moment tenim 40 places d’aparcament i per tant, tots els infants 
que en portin per venir a l’escola els deixaran en el seu lloc. Ja no entrarà 
cap patinet a dintre del centre. En el cas que no hi tinguessin tots cabuda ja 
us informarem de nou com fer-ho.
Us  tornem  a  recordar  que  l’escola  en  cap  cas  es  fa  responsable  dels 
patinets.

FESTA DE FINAL DE CURS

La Comissió de Festes ja està posant fil  a l’agulla a la Festa de Final de 
Curs. Volem informar que serà el dia 22 de juny a partir de les 19 hores.
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