
Inici  del  curs 2018-19
Amb el primer escolàpies-info us desitgem un bon 
curs a tots els membres de la comunitat educativa: 
alumnat, pares i mares i tot el personal de l’escola. 
D’una manera especial donem la benvinguda a totes 
les famílies que s’incorporen de nou a l’escola en 
els diferents cursos de la Llar d’Infants, d’Infantil o 
de Primària. Desitgem que l’ambient educatiu que 
trobareu entre nosaltres us ajudi en aquesta tasca 
compartida de l’educació dels vostres fills i filles.
Així mateix donem la benvinguda a la Laura Vendrell i 
al Josep Llorach, nous mestres a l’escola.
Bon inici i bon curs!

Reunions amb els pares de 
l ’alumnat a l ’ inici  del  curs
Us convoquem a les reunions d’inici de curs que 
tindran lloc a les 9 del vespre. 

Llar d’Infants: dijous, 13 de setembre. 

I4 i I5: dilluns, 24 de setembre

1r, 2n i 3r: dimarts, 25 de setembre

4t, 5è i 6è: dijous, 27 de setembre

Totes les reunions començaran directament a les 
aules. L’accés per la Llar d’Infants i Primària serà 
per la porteria principal del C/ del Vidre. L’accés per 
Infantil serà per la porteria de la reixa.

Esperem la vostra assistència, doncs és important 
que escola i família compartim criteris d´actuació 
en l’educació dels nens i nenes.
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Lema del  curs:  Llança’t
Iniciem un nou curs escolar i el lema ens convida a 
llançar-nos, a arriscar-nos i a apostar en la vida per 
allò que s’ho val. 

Llança’t, cada instant és únic i no es repetirà
Llança’t, els qui t’estimen estaran sempre dispo-
sats a sostenir-te
Llança’t i acull amb alegria a les persones que 
són a punt de sortir al teu encontre
Llança’t al diàleg, a la justícia, a la pau, al perdó, 
a la solidaritat
Llança’t a buscar, a sortir, a lluitar, a somiar que 
tot és possible.

Cada moment que vius és una oportunitat per esti-
mar més, per viure més, per ser més feliç. Llança’t a 
VIURE!

Llar d’Infants: 

I4 i I5:

1r, 2n i 3r: dimar

ts, 25 de setembre

4t, 5è i 6è: 

I3: dijous, 6 de setembre

Venda de vestuari esportiu
Aquest curs, la venda es farà els dijous de 17 a 18h.
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English Corner
Hello everybody! We are ready to start a new school 
year. We will have the support of two English 
assistents again. Chloe, will be the kindergarten, 1st 
and 2nd of primary auxiliar, and Matthew will work in 
3rd, 4th, 5th and 6th of primary.

During this year they are going to work hard to 
improve the speaking time.

As we did last year, they will be in the art lessons, 
so the students will have the opportunity to speak 
English during these lessons too.

Activitat  de piscina
L’alumnat de 2n iniciarà l’activitat de piscina a Les 
Comes el primer dilluns d’octubre, dia 1.

Social ització de l l ibres
Agraïm a l’AMPA la dedicació i l’esforç en la tasca de 
gestió de la socialització dels llibres de Primària. Per 
aquest curs també comptem també amb el suport 
de l’Ajuntament.

Cal que entre tots ensenyem l’alumnat a tenir cura 
dels llibres que utilitzen per poder-los deixar en bon 
estat per ser reutilitzats novament el proper curs.

Des d’aquest curs s’han incorporat els llibres de lec-
tura de 1r i 2n al programa de socialització, cosa que 
permetrà la renovació sistemàtica del fons de llibres.

Famíl ies d’acoll ida per Auxil iar 
de conversa
Aquest curs comptem amb la presència de dos 
Auxiliars de Conversa de llengua anglesa a l’esco-
la. D’octubre a juny, que és el calendari previst per 
la seva activitat, aquests auxiliars han de ser acol-
lits per famílies de l’escola en períodes trimestrals. 
Necessitem encara dues famílies acollidores pel 
3r trimestre. Els auxiliars d’aquest curs són la Chloe 
Stone, que estarà amb Infantil i C. Inicial i el Matthew 
Robins, que estarà amb C. Mitjà i Superior. 

Exams YLE Cambridge
L’alumnat de 5è i 6è que hauran demostrat la prepa-
ració suficient per obtenir una qualificació positiva en 
algun dels nivells que es proposen rebran en el mes 
de febrer la carta de sol·licitud de la prova. Aquests 
exàmens són duts a terme per personal de l’ESOL 
Merit School-Cambridge.

Per tal que aquests exàmens no interfereixin en la 
marxa de l’escola es faran en dissabte. La data as-
signada per aquest curs és el 4 de maig.

Activitats i  sor t ides 
del  1r  tr imestre

Durant el 1r trimestre es realitzaran les següents 
sortides:

Sortida conjunta: Can Puig, 29 d’octubre

Tot Circ a Copons, 16 d’octubre

La Verema a Sant Martí Sarroca, 8 d’octubre

Boscos de Can Vidal, 9 de novembre

MNAC, 19 d’octubre

La Tossa de Montbui, 26 d’octubre

Museu de la Tècnica de Terrassa, 5 d’octubre

Cosmocaixa de Barcelona, 11 d’octubre
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