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1. SORTIDES PEDAGÒGIQUES

4t→  dimarts 5  i divendres 8  de novembre,  tarda.  Visita  a la  biblioteca Pau Vila  per  a 
conèixer similituds de funcionament amb la biblioteca de l’escola i per a localitzar documents 
que els ajudin a fer el cartell de la setmana temàtica d’enguany. 

P4A→  dimecres 6  de novembre,  tarda.  Visita al forn de pa del Carrer Verdaguer on en el 
marc de les famílies ens visiten els infants tindran l’oportunitat de conèixer in situ com es fa el 
pa. 

4t→  dimecres 6  de novembre,  tot el dia.  Els infants de 4t  van d’excursió al  massís de 
Montserrat. Allà  tindran l’oportunitat de conèixer la muntanya des de diferents punts de vista, 
pujaran amb el funicular de St Joan i baixaran caminant fins al monestir on entraran a sentir 
l’escolania.  Els  infants  que  no  mengin  pícnic  del  servei  de  menjador  han  de  portar  dinar. 
Recordeu de portar un calçat adequat per caminar.

2n→ dijous 7 de novembre, tot el dia.  Sortida al massís del Garraf. Els grups de 2n faran una 
excursió pel Parc Natural del Garraf, pujaran a la Morella, la Desfeta  i el Puig de les Agulles  i 
des d’allà tindran una panoràmica del litoral mediterrani. Els que no mengin pícnic del servei de 
menjador han de portar dinar. Recordeu de portar un calçat adequat per caminar.

1r→ dijous 7 de novembre, tot el dia.  Els infants de 1r coronaran la seva primera muntanya. 
Cada grup anirà caminant des d’un lloc proper al cim de la seva muntanya, 1rA Puig Madrona, 
1rB Puig d’Olorda. Un cop fet el cim dinaran a una zona propera i jugaran una estoneta abans 
de tornar a l’escola. Els que no mengin pícnic del servei de menjador han de portar dinar. 
Recordeu de portar un calçat adequat per caminar.

Educació Infantil→ dimarts 12  de novembre,  P4  i P5 tot el dia.  P3 al matí.  A Educació 
Infantil cada curs els infants fan la descoberta d’un parc proper. Aquest curs aniran al Parc de 
l’Oreneta, Barcelona,  on tindran l’oportunitat de jugar amb els companys en un entorn diferent 
al que és habitual. Els infants de P4 i P5 que no mengin pícnic del servei de menjador han de 
portar dinar.

2. MATERIAL PER A LA JORNADA DE BRICOLATGE

Per a la jornada de bricolatge necessitem que totes les persones que tinguin eines específiques 
les portin el dissabte per tal de facilitar la feina. 
Eines que es necessiten:
- martells - xapolines
- alicates - pales
- xerracs - carretons
- rastrells - nivell de paleta



Per fer un aparca rodes  necessitem 100 ampolles  de plàstic dur i de mig litre de capacitat com 
la que apareix a continuació, les ampolles d’aigua de plàstic blau no serveixen.

3. PORTA D’ENTRADA

Fa uns dies van venir a instal·lar un porter automàtic a la porta principal de l’escola. Per entrar i 
sortir cal empènyer o estirar  la porta quan us obrin des de l’interior.  Us demanem que us 
assegureu que aquesta quedi ben tancada quan entreu i sortiu. 

4. OBJECTES PERDUTS

S’ha canviat la ubicació dels objectes perduts. A partir d’ara si trobeu a  faltar alguna peça de 
roba li podeu demanar a la Montse Vellet i ella us treurà les caixes amb els objectes perduts. 
Passat un mes els objectes perduts els portarem a la deixalleria municipal. 


