escolàpies - info

Escola
d’estiu!

Focus pocus! Màgia,
bruixes i bruixots

Aquest curs us oferim l’Escola d’estiu del 25 de juny
al 27 de juliol i del 28 d’agost al 9 de setembre.
Tota la informació la podeu trobar al web i a
Educamos. Inscripcions fins al 14 de juny.

Extraescolars i serveis
A partir del dia 1 de juny tindreu a la vostra disposició la
programació d’activitats i serveis del proper curs. Pareu
atenció a les novetats.
El termini d’inscripcions per les activitats extraescolars
és el 6 de juliol. Al setembre només s’admetran inscripcions per als grups en què hi hagi vacants.
La inscripció al servei de menjador s’ha de fer com
a molt tard el 6 de setembre. Recordeu que aquesta
inscripció s’ha de renovar cada curs.

Sortides i colònies
I3

Notes del 3r trimestre
L’informe del 3r trimestre el trobareu a Educamos el dia
21 de juny, a partir de les 5 de la tarda.

Famílies d’acollida pels
Auxiliars de Conversa
El proper curs 18-19, comptarem amb la presència de
dos Auxiliars de Conversa de llengua anglesa a l’escola. D’octubre a juny, que és el calendari previst per
la seva activitat, aquests auxiliars han de ser acollits
per famílies de l’escola en períodes trimestrals. Per tant
necessitem sis famílies acollidores. Els qui estigueu interessats en gaudir d’aquesta oportunitat de tenir a casa
un/una dels auxiliars durant un trimestre ens ho heu de
comunicar com més aviat millor, ja que les sol·licituds
s’atendran per ordre de presentació.
A Educamos trobareu el dossier per la família i el full que
haureu d’emplenar per fer la sol·licitud.

Activitat de piscina
L’alumnat de 1r acabarà l’activitat de piscina el
dilluns, dia 11 de juny.

Formigues

> Masia Can Casellas, 5 de juny
Mas Saiol, 7 i 8 de juny <

1r-2n

Can Bajona (El Solsonés), 13 a 15 de juny <

5è-6è

I4-I5

> Can Martorell (Calafell), 18 i 19 de juny

3r-4t

> Canyamars, 20 a 22 de juny

Educació en la interioritat
Després d’uns anys d’implantació del Programa d’Educació en la Interioritat a les escoles de Fundació Escolàpies, fem una avaluació compartida amb les famílies
per tal de conèixer la vostra valoració i seguiment del
Programa. Pensem que educar en la interioritat al nostre
alumnat és una de les tasques més valuoses i per aquest
motiu us demanem que ens ajudeu responent un breu
formulari anònim que trobareu a Educamos, en algunes
de les nostres xarxes socials o en aquest enllaç.
Agraïm per endavant la vostra col·laboració que volem
que sigui en benefici de tot l’alumnat.

Campanya solidària
Del 4 al 15 de juny, farem una Campanya Solidària amb la secció Infantil
de l’Hospital de la Vall d’Hebron. Es recollirà tot tipus de material escolar
pels infants que han d’estar dies a l’hospital. Es pot aportar qualsevol tipus
de material, amb la condició que ha de ser nou. Posarem una capsa
a la porteria principal perquè pugueu
dipositar les vostres aportacions.

I DARI!
SIG UES SOL
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Socialització de
llibres i material
Al web i a Educamos trobareu la
circular de l’AMPA amb les quotes
de socialització de llibres per als
diferents cursos.

English corner
In the infant classes we welcomed Spring with song,
fun games, and crafts! In P3 we learned about the
sun, rain, and blooming flowers. P4 has been busy
learning a new song every week, playing dance
games, and learning about food vocabulary. In the
upcoming weeks we will read “The Rainbow Fish” by
Marcus Pfister and participate in an activity about
which animals belong in the water and which animals
belong on land. In P5 we played a classic American
game called Jeopardy; we had a lot of fun while
reviewing all of the vocabulary we learned this year!
In the first of primary, the students were engaged
in a new English game every week. It is important
to have fun while learning about vocabulary such
as food. The class of second of primary is busy
learning about the 5W´s (Who, What, Where, When,
Why). To start the class with a short vídeo and
then discuss this tòpic. Students who practice their
English exceptionally well during class have the
opportunity to earn a ticket for a big prize! As the
school year comes to a close I am excited to teach
our students about more American traditions and
summer vocabulary.

Projectes
2n
Música Orff
L’alumnat de 2n oferirà un
petit repertori a les seves
famílies i a l’alumnat de 1r
el dia 7 de juny a ¼ de 4
de la tarda al Local de
l’escola.

4t
Comarques
L’alumnat està preparant
l’activitat final d’aquest
projecte que consisteix en
elaborar un cartell amb les
festes presentades per les
diferents escoles participants.

www.escolapiesigualada.org

3r
SardAnoia
Els alumnes de 3r
participaran en el 90è
Aplec de la Sardana del
dia 10 de juny

5è
Emprenedoria
Després de la venda ara
queda el procés per tancar
la cooperativa. Amb el
capital obtingut programaran una activitat conjunta i
faran un donatiu a una entitat solidària de la ciutat.

Escola + Sostenible
Del 29 de maig al 12 de juny hi haurà al porxo una
gàbia de Solidança on podeu dipositar roba usada.
Solidança és una associació que es dedica al reciclatge de roba oferint llocs de treball a persones
amb risc d’exclusió.
RI!

I DA
SIG UES SOL

A M PA
Dissabte 9 de juny, 12 hores de futbol.

Festes de
fi de curs

Comiat de l’alumnat de 6è
Divendres 15 de juny, al vespre, amb l’alumnat de 6è,
els seus familiars i el personal de l’escola que ens
pugui acompanyar.

Festival d’educació
infantil
Dissabte 16 de juny, a 2/4 de 7 de la tarda, les Formigues, Conills i Dofins ens oferiran unes danses típiques
de diferents països del món. En acabar donarem el
diploma de “Graduats en Educació Infantil” a l’alumnat
de P5.

Darrer dia de curs
Divendres dia 22 de juny, l’alumnat d’Ed. Infantil fa
remullada a l’escola, 1r i 2n de Primària van tot el matí
a la piscina de l’Infinit i els de 3r i 4t aniran a passar el
dia a la piscina de La Pobla. A la tarda, farem l’hora dels
adéus i ens acomiadarem fins al curs vinent. Recordem
que aquest darrer dia de curs no hi ha activitats
extraescolars.

Festa de la llar
Dissabte 30 de juny, a les 6 de la tarda, comptarem
amb l’animació musical de la companyia “Can Cantem”
i esperem a totes les famílies de la Llar per cantar i ballar. A l’alumnat de P2-Les Llunes se’ls donarà el diploma
de final d’aquest 1r Cicle d’Educació Infantil.
El darrer dia de curs per l’alumnat de la Llar d’Infants és
el 27 de juliol.

