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50è ANIVERSARI
El passat dijous 25 i dissabte 27 de maig es van fer les dues festes de celebració del
50è aniversari amb la participació de gent vinculada a l’escola. Ambdues van ser
molt participatives. Us deixem dues imatges de record.

DIRECCIÓ
INFORMES
El passat 14 de juny del 2016 la Generalitat de Catalunya va aprovar l’ordre
d’avaluació en la qual es determinen els procediments, documents i requisits formals del procés d'avaluació en l'educació primària. És per aquest motiu que des de
l’escola hem començat a fer els canvis oportuns. Els informes de final de curs són
un impàs entre els que ja es feien i el que se’ns demana. Veureu que un dels principals canvis és la nomenclatura de les notes i els àmbits avaluables.
CALENDARI ESCOLAR
Del 12 al 21 de juny hi ha jornada intensiva. La jornada escolar s’acaba a les 12:30
del migdia. A la tarda l’AMPA i l’Escola organitzen activitats complementàries fins a
les 5. Aquest any es faran activitats relacionades amb el circ.
Us recordem que el curs escolar acaba el dimecres 21 de juny.
MATRÍCULES PEL CURS 17/18:
Les matrícules noves pel curs vinent són :
50 alumnes a P3 i 13 amb llista d’espera
1 alumne a P5
1 alumne a 4t
2 alumnes a 5è.
També hi ha alumnes en llista d’espera als cursos de P4-P5-2n-3r i 6è.
Durant la setmana del 12 al 16 de juny cal formalitzar la matrícula a secretaria.
FOTOS DE GRUP
Divendres 9 i dilluns 12 es faran les fotos de final de curs per nivell.

FESTA MAJOR
Dissabte dia 17 de juny celebrarem la Festa Major de l’Escola. Us hi esperem a
tots!

ENGLISH MORNING
El dijous 8 de juny es farà l’English Morning. Durant el matí els alumnes de cinquè faran una obra
de teatre en anglès. Respresentaran 3 contes de
Hans Christian Andersen: “The ugly duckling”
“The tin soldier” i “Emperor’s new clothes”. A continuació tots els alumnes de P5 a 6è particparan
de les activitats en anglès organitzades pels
alumnes de Cicle Superior.
A ¾ de 4 de la tarda, al gimnàs de l’escola, hi
haurà la representació de l’obra de teatre dels
alumnes de cinquè per a tots els pares, mares i
avis que ho desitgin.
ALUMNES EMVIC
Us recordem que durant tota la jornada intensiva hi ha classes a l’Escola de
Música.
IMPRESSORA 3D
Un pare de l’escola ens ha regalat una Impressora 3D. A partir
del curs vinent engegarem projectes amb els alumnes per tal de
fer-la servir. Esperem que tots plegats puguem gaudir d’aquest
obsequi. Estem molt agraïts.

ED. INFANTIL
Durant les últimes setmanes de juny per donar la benvinguda a l’estiu, farem jocs
d’aigua. Per gaudir d’aquesta activitat cal que totes els alumnes portin banyador,
tovallola i xancletes. També és recomanable que portin posada la crema solar.
Els alumnes de P3 ho faran el dilluns 19, els de P4 el dijous 15 i els de P5 el dimarts
20.
Durant aquests dies, els alumnes de 4t han vingut a Educació Infantil a explicar-nos
contes i narracions en anglès amb l’ajuda de la Pissarra Digital.

CICLE INICIAL
El dimecres 14 de juny, al matí, els alumnes de 2n faran una sortida a peu pel tram
del riu apadrinat per l’escola, amb l’objectiu d’observar i estudiar el bosc de ribera i
el riu.
Cal que portin calçat còmode, esmorzar i aigua.

CICLE MITJÀ
El proper divendres 9 de juny, tots els alumnes de 3r i 4t faran una sortida al Parc
del Castell de Montesquiu, on podran visitar les dependències del castell i gaudir
amb els companys de cicle de les rutes que ofereix el Parc Natural. Cal portar gorra,
calçat còmode, aigua, esmorzar i els que dinen a casa també dinar.
El divendres 16 de juny els nens i nenes de 4t participaran en la fira ACTIVA’T amb
els avis de la residència del NADAL. L’objectiu d’aquesta trobada és gaudir de diferents activitats intergeneracionals.

CICLE SUPERIOR
Dijous dia 1 de juny, els alumnes de 6è van anar al municipi de Roda. Van visitar les
restes arqueològiques de l’Esquerda i es va fer un taller de forja. A la tarda ven fer
una visita literària al poble d’en Miquel Martí i Pol.
Divendres dia 2 de juny els de 6è van fer la bicicletada que s’organitza des de la
Regidoria de Medi-ambient. És una sortida que es fa juntament amb altres escoles
de Vic i es van fer tallers sobre ocells i peixos del riu Gurri.
El Dimecres 7 de juny, al matí els alumnes de 6è han anat a la Sala de la Columna
de l’Ajuntament de Vic on els ha rebut l’Alcaldessa Anna Erra.
Com a comiat dels de 6è, el divendres 16, a les vuit del vespre, es farà el sopar que
amb molta il·lusió organitzen pares i mares.
El dimarts 20 de juny els de 6è faran una sortida lúdica al parc aquàtic d’Aquadiver
de Platja d’Aro. Marxaran a les 9:30 i tornaran a les 17:00. Caldrà que tothom porti
l’esmorzar i el dinar de casa.

