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Del 27 al 31 de març celebrarem la Setmana de Solidaritat, enguany
té com a tema el 50è aniversari de l‟escola .Cada cicle treballarà un tema
relacionat amb la nostra història.
Educació Infantil i Cicle Inicial faran un treball relacionat amb la figura
i els contes infantils de Hans Crhistian Andersen.
Cicle Mijtà treballarà a partir de les 5 dècades d‟història.
Cicle Superior farà un treball interdisciplinar a partir d‟un projecte que
s‟iniciarà amb la pregunta: Té 50 anys aquesta escola?
Començarem la setmana amb l‟obra de teatre escrita especialment per
l‟ocasió; la portaran a terme els alumnes de 3r. La setmana es tancarà divendres al matí amb un esmorzar solidari : xocolata desfeta (l‟escola la facilitarà per tots els alumnes) i caldrà que cada alumne porti una tassa, cullera i
alguna cosa per compartir per acompanyar la xocolata (coca, magdalenes,
galetes, pa...)
S‟ha programat la tercera xerrada pedagògica en el marc del 50è Aniversari el proper dimarts dia 25 d‟Abril. El Dr. Jordi Riera, professor catedràtic
d‟Educació de la Universitat Ramon Llul, ens oferirà la xerrada: “INCLUSIÓ
SOCIOEDUCATIVA I CORESPONSABILITAT: UN REPTE RELACIONAL”. Es troba
dins el programa del Factor Q.

El passat divendres 24 de febrer vam tenir l‟ocasió d‟apagar les espelmes
d‟Aniversari alumnes, mestres, monitors i famílies .
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50è ANIVERSARI

DIRECCIÓ

CALENDARI:
Les vacances de Setmana Santa són del 10 al 17 d‟abril. Reprendrem les
classes el dimarts 18.
Divendres 7 d‟abril hi haurà classe al matí. Els alumnes que no es queden a
dinar marxaran cap a casa a les 12:30.Els que es queden a dinar la sortida
és a les 15h.
Aquest any la Festa de les lletres (St. Jordi) la celebrarem el divendres 21
d‟Abril. Com cada any hi haurà la parada de llibres i roses a càrrec dels
alumnes de 6è.
PREINSCRIPCIONS
Recordem a totes les famílies que tinguin algun fill/a per escolaritzar a P3, a
1r d‟ESO, o que vulguin sol·licitar un canvi de centre, que el període de
preinscripcions pel curs 2017-18 és del 23 de març al 4 „abril.
Trobareu tota la informació sobre el procés de preinscripció i matricula (puntuacions, documentació, impresos...) a la secretaria de l‟escola i també al
web de la Generalitat de Catalunya.

ED. INFANTIL
Els alumnes de P3 han visitat el Parc de bombers de Vic el dia 15 de
març. Han tingut l‟ocasió de veure el vestuari que fan servir, pujar en un camió, tocar la sirena...
El divendres 17 de març, els nens i nenes de P3 elaboraran la “Crema de Sant
Josep” i convidaran els companys de P4 i P5 a menjar-ne per berenar.
Us recordem que els alumnes de P5 aniran de colònies els dies 23 i 24
de març a la casa de colònies “El Molí de la Riera” de Sant Pere de Torelló.
A la tornada de les vacances de Setmana Santa, els alumnes de P4 elaboraran la Mona de Pasqua i convidaran els companys de P3 i P5 a menjar-ne per
berenar.

El dia 26 d‟abril, els nens i nenes de P4 aniran a Calldetenes a visitar un forn de pa.
Aprofitarem per conèixer aquest ofici i fer un taller. Seguidament anirem a dinar al parc de
les 7 fonts de Sant Julià, per gaudir de l‟espai natural amb els companys de l‟escola.
Durant el tercer trimestre els alumnes de P4 començaran el curs de natació. La primera sessió serà el divendres 28 d‟abril al matí. El primer grup sortirà de l‟escola a les 9; per
tant es prega la màxima puntualitat. Recordeu que cal portar: Tovallola, Banyador, Gorra de bany i Xancletes

CICLE INICIAL
El dimarts 28 de febrer, els alumnes de 1r, al matí vam fer una sortida
al MIT (Museu Industrial del Ter). Es van portar a terme dos tallers: “fem fil/
filem i teixim” i “els habitants del riu”. En el primer taller vam manipular cotó, llana i fins i tot vam poder fer fil. I en el segon, vam poder observar i
conèixer ocells i peixos característics del Riu Ter.
Els dies 22, 23 i 24 de març els alumnes de 1r i 2n anirem de colònies
a “Can Brugarola”-Canet de Mar. Al llarg d‟aquesta estada es portaran a
terme diverses activitats d‟aprenentatge tals com visitar el port d‟Arenys de
Mar, observar aquaris diversos, conèixer com es fa la conserva del Seitó... i,
a més a més, tindrem l‟oportunitat de conèixer una comarca i entorn ben
diferent del nostre i de conviure en un ambient de lleure amb els companys i
mestres de l‟escola.
Els alumnes que es queden a dinar el dia 22 cal que portin esmorzar i aigua.
Els que no es queden a dinar cal que portin l‟esmorzar, aigua i el dinar del
primer dia. Més endavant rebreu informació més detallada del què cal que
portin els alumnes per a l‟estada.
El dimecres 19 d‟abril els alumnes de 2n curs visitarem la granja “La Coromina” de
Gurb. Els alumnes que dinen a casa cal que portin: esmorzar, dinar, berenar i aigua; i els
alumnes que dinen a l‟escola només esmorzar i aigua.

CICLE MITJÀ
El dimarts 14 i dimecres 15 de març, al matí, els alumnes de 3r hem
participat en el taller de pa que organitza la planta pilot del pa, a la UVIC. Un
dels objectius d‟aquesta activitat és ser conscient de la importància d‟una
alimentació equilibrada i conèixer l‟elaboració del pa. El primer dia participaran els alumnes de 3r A i B i el segon els de 3r C.
El dilluns 20 de març els alumnes de 3r faran una sortida per Vic, on
principalment visitaran el nucli antic de la ciutat i l‟Ajuntament. Com que és
una sortida que dura fins a les 3 de la tarda, cal que els alumnes que dinen a
casa cal que portin: esmorzar, dinar, berenar i aigua; i els alumnes que dinen a l‟escola només esmorzar i aigua.

El Dilluns 20 de març els alumnes de 4t. Participaran en el projecte de formigues cooperatives. L‟objectiu d‟aquesta activitat és realitzar diferents activitats esportives i de cooperació amb altres escoles de la ciutat. Els alumnes que dinen a casa cal que portin: esmorzar, dinar, berenar i aigua; i els alumnes que dinen a l‟escola només esmorzar i aigua. És
necessari que tothom porti roba i calçat còmode.
El proper dilluns 27 de març a les 15‟30 els alumnes de 3r representaran per les famílies, l‟obra de teatre que han preparat amb motiu de la setmana de la solidaritat: l‟Andersen fa 50 anys.

CICLE SUPERIOR
Els alumnes de 6è el divendres dia 7 d‟abril (inici de les vacances de
Setmana Santa) tenen classe normal a l‟escola de música, per tant els que
es queden a dinar a l‟escola tindran el servei habitual de transport.
Del 14 al 17 de març els alumnes de 6è fan l‟estada de colònies al
camp d‟aprenentatge del delta de l‟Ebre.
Dijous 23 d‟abril 4 alumnes de 6è i 2 mestres de CS assistiran al 3er fòrum de les escoles de la XESVIC. El fòrum pretén ser un espai de trobada entre alumnes i mestres de les escoles de la ciutat per treballar el tema
d‟enguany: la Biodiversitat a l‟escola i fer-ne un intercanvi d‟experiències i
propostes de treball.

