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I4 -  Projecte del Circ  
 

Aquest mes de novembre a les classes dels Conills ens 

endinsarem de ple en el Projecte del Circ. 

La informació que han portat a l’escola els vostres fills i 
filles serà molt útil per muntar i organitzar un espectacle 

de circ, doncs aquest és l’objectiu del projecte. Abans, 
però, haurem de plantejar-nos  algunes qüestions com: 

3    Quins personatges hauran de sortir a l’espectacle? 

3    Com seran els vestits i el maquillatge? 

3    Quins aparells necessitem i quants? 

3   A qui ensenyarem el nostre espectacle? 
   Encara tenim molta feina!.....però segur que amb la vos-

tra ajuda i l’acompanyament de les mestres l’espectacle 
serà tot un èxit. 

 Per les famílies dels Conills, oferirem una funció el proper divendres, dia 23 de novembre  
a les 4 de la tarda, a la Sala d’actes. Us esperem!!! 

www.escolapiesigualada.org 

Pessebre familiar  
Dimecres, 5 de desembre les famílies d’Infantil 

sou convidades a venir a l’escola a partir de les 

15:15h per preparar el pessebre. 

 

Dates per reservar a l’agenda 

Dimarts, dia 18, a les 7,  

   - Representació del Pastorets (6è)  

            i cantada de l’alumnat de 1r, 2n i 3r 

Dimecres, dia 19,  

   - a 2/4 de 7,  Conte de Nadal, d’Ed. Infantil 

   - a les 8, Representació dels Pastorets (6è)  

              i cantada de l’alumnat de 4t i 5è 

Assemblea de delegats de 
Primària  

Dijous, 22 de novembre, a les 15 h tindrem la primera 

Assemblea de delegats. De Primària amb l’Equip di-

rectiu per donar veu i participació a l’alumnat a 

través dels representants que ells han elegit com a 

delegats de classe. 

Renovació Consell Escolar  
 

Fins al dia 7 de novembre es poden presentar les 
candidatures per ser representants de les mares i 

pares al Consell Escolar. Les votacions es faran el 
dilluns, 26, a les hores d’entrada i sortida de l’escola. 
 

Clicant podeu accedir al calendari de tot el procés 

de renovació del Consell Escolar. 

Funcions de Nadal  

Dies de lliure disposició  
 

Recordeu que els divendres, 2 de novembre i 7 

de desembre fem pont tota l’escola. 

http://www.escolapiesigualada.org/
https://escolapiesigualada.org/wp-content/uploads/2018/10/CALENDARI-18.pdf


English  Corner  

AMPA 
8 de novembre, de 21 a 22:30h, Roser Claramunt 

ens parlarà de “Gestió de les emocions en positiu”.  

GROSSA DE NADAL: A partir del 5 de novembre es-

taran a la venda les participacions en aquesta rifa. 

Esperem i agraïm a l’avançada la vostra 

col·laboració. 

Activitats  i  sor tides 
del  1r  tr imestre  

Durant el 1r trimestre queden per realitzar-se les següents 
sortides: 
 

 

Taller “Contes del món”, 6 de novembre 
 

Biblioteca central: Taller de les emocions 
“Mariona i els monstres” 
 
 

Boscos de Can Vidal, 9 de novembre 

  
    

    Zoom Kids: La revolta dels contes, 20 novembre 
 

Activitat del projecte “Tria bo, tria sa” 

2n 

3r 

4t 

1r 

www.escolapiesigualada.org 

Hello everyone, Chloe here and my first month at 

Escolapies has been amazing. In kindergarten we 

have been learning the days of the week and sin-

ging some fun songs, like bingo and old mcdonald 

had a farm. We have also been reading some    

books, in I3 we had A Tigers Tail, in I4 we read Pep-

pa Pig´s Big Day at School and in I5 we read Not 

Quite Narwhal and did some colouring activi-ties to 

match. 

With 1st and 2nd of primary we have been concen-

trating on transport and learning all the different 

modes of transport, we have been playing a trans-

port board game and a memory game. We have 

also been looking at halloween transport and are 

watching the film version of Room on the Broom.  

I am hoping to continue with new books for 

kindergarten and matching activities and more 
learning games for 1st and 2nd of primary to 

help them learn the modes of transport. 

“Hello, my name is Hendrik and I am from 

Galway,Ireland. It was lovely getting to meet 
everyone and I am looking forward to the next 

upcoming months. It is all very exciting. I am 
working with the classes 3rd to 6st of primary. 

See you around :)”  

Sant Josep de Calassanç  

27 de novembre: Amb diferents activitats cele-
brarem al llarg del dia la festa de Sant Josep de 
Calassanç tot recordant com ell va iniciar les 
seves escoles per donar un accés a la cultura als 
infants de la seva època 

Audicions de Santa Cecíl ia  

Al llarg del mateix dia 22, l’alumnat gaudirà de les 
audicions preparades amb motiu de la festa de san-
ta Cecília.  

L’alumnat de 4t, assistirà al Concert que ofereix la 
JOSA a l’Ateneu el dimarts, dia 27. 

 40a Cursa popular  
Agraïm la participació de tants alumnes, mares, i pares en 

aquesta 40a edició de la Cursa Popular del passat diumenge, 

21 d’octubre, que senyala l’inici dels Jocs Escolars del nou curs. 

Especialment felicitem al Joan Martínez Espinosa  per ser 

medalla d’or de la seva categoria. 

Animem l’alumnat a viure amb molta esportivitat i companye-

risme les competicions que tenen per endavant. 

Escola+Sostenible  

Recollida de roba usada  
Del 22 d‘octubre al 6 de novembre tindrem al 

porxo una gàbia per recollir roba usada. 

L’entitat que ho gestiona, Solidança, es dedi-

ca a la inserció de persones sense feina mit-

jançant la gestió d’aquesta roba usada. 

VACUNACIÓ a 6è  
 

Divendres, 23 de novembre, al matí, l’alumnat de 6è 

rebra la segona sessió de vacunació (meningococo i 

varicel·la)   

I4 I5 I3 

http://www.escolapiesigualada.org/

