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Audicions musicals     

5è: Percussió a l’EMMI, 6 de març 

6è: Quartet de corda a l’Ateneu, 27 de febrer 

      Quintet de vent a l’Ateneu, 12 de març 

 

En coordinació amb l’empresa Home to home us oferim la possibilitat que els vos-

tres fills puguin fer : 

• Estades a Anglaterra o Irlanda de dues setmanes per l’alumnat que ja hagi com-

plert els 12 anys)  

• Camps d’estiu en llengua anglesa d’1 a 3 setmanes, per alumnat de 7 a 12 anys a 

la masia Can Pau a Peretallada (Baix Empordà). 
 

   Reunió informativa dimarts, 29 de gener, a les 7 de la tarda, a l’aula de Música de 

l’escola. 

   Per preparar els dossiers d’informació ens hauríeu d’indicar si teniu intenció d’as-

sistir a la reunió omplint aquest breu formulari. 

DENIP  

El dia 30 de gener es celebra el Dia Escolar de la No-

violència I la Pau (DENIP). 

Al llarg de la setmana prèvia, i més intensament el di-

mecres, dia 30, es faran diferents treballs de reflexió a 

l’aula adaptats a cada edat. De 2/4 d’11 a 2/4 de 12, 

coincidint amb els dos torns d’esbarjo, l’alumnat de 6è 

realitzarà l’activitat de “Ràdio PAU” presentant a tota 

l’escola notícies de pau. 

A la tarda farem, com sempre, una petita trobada de 

tot l’alumnat al pati per compartir el missatge de pau 

que volem viure. Volem que els pares i familiars ens 

pugueu acompanyar en aquest moment per la qual co-

sa la porta de la reixa s’obrirà a 1/4 de 5. 

Summer  

 

Recordeu que el divendres, 8 de febrer és festiu de 

lliure disposició per Infantil i Primària. 

 

Al llarg d’aquest trimestre l’alumnat d’Infantil realitzarà les 

següents sortides i activitats: 
 

 

Formigues: Visitar un parc de la ciutat, al març 
 

 

 

 

  Conills: Cosmocaixa, 12 de febrer 
 

 

 

 

 Dofins: CRAM, 18 de març 

Explicar el Projecte El dofí, 29 de març 

           

DIJOUS GRAS: 28 de febrer 

Sortida a la Biblioteca Central 

Portes Obertes  

Us avancem la data perquè la reserveu a la vostra 

agenda i també la pugueu comunicar a familiars i 

coneguts interessats en conèixer-nos.  

Diumenge, 24 de febrer 

de les 11:30 a les 13:30 

I4 

I5 
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Dia de ll iure disposició  

 Escola+Sostenible  
Concurs ApiloXII: Ja és al porxo el contenidor per 

la recollida de piles i carregadors electrònics per faci-

litar-ne el reciclatge. El curs passat vam aconseguir 

una bona puntuació que esperem poder millorar en-

guany amb la col·laboració de tothom. Recicla les 

piles! 

 Activitats d ’ Infantil  

http://www.escolapiesigualada.org/
https://goo.gl/forms/TOEQ77OL8Gd4wu4q1


English  Corner  

Projectes  

El nostre Montserrat  - Ara coneixeran la fauna de la 
muntanya de Montserrat i cada grup triarà un animal 
que serà l’emblema de la classe. 

 

Comarques -  L’alumnat de 4t coneixerà alguna lleg-

enda i la plasmarà en dibuixos per presentar-la a la 

resta d’escoles participants. Quan ho tinguin fet us 

facilitaran l’enllaç perquè ho pugueu veure.  
 

Emprenedoria - Al llarg d’aquests dies l’alumnat de ca-

da classe presentarà als companys els prototips de 

productes que han preparat per decidir, després de fer 

un estudi de mercat, els que elaboraran. Els equips 

directius aniran a Ig-nova per sol·licitar el CIF de cada 

cooperativa. 

3r 
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ACTIVITAT DE PISCINA  
   L’alumnat de 3r començarà aquesta activitat el 

dilluns, dia 14 de gener. 

SardAnoia  
Aquest mes de gener iniciem aquest projecte, junt 

amb altres escoles de l’Anoia, amb l’alumnat de 3r. 

   Al març assistiran a un concert de Cobla al teatre 
de l’Ateneu. 

December had been full of fun festive activities. 

In kindergarten I have been showing all the chil-

dren festive songs, like Frosty the Snowman, 

Rudolph the Rednosed Reindeer and some 

Christmas stories like T´was the Night Before 

Christmas and Peter Rabbits Christmas Tale. 

Also in I5 and in 1st of Primary I have been hel-

ping the children learn their English Christmas 

songs for their Concerts. In second of primary 

we have been continuing with learning pet voca-

bulary and because it has been busy time leading 

up to Christmas I have been  helping Kindergar-

ten and 1st and 2nd of Primary with their Christ-

mas arts and crafts and some of the Christmas 

decorations that are around the school.It has 

been a lovely festive time here in Escolapies. 

“I wish everyone a merry Christmas and a happy 

new year. In class we have been learning about 

how they celebrate Christmas in the different 

parts of the world. The children told me about 

the Catalan Christmas traditions and to be ho-

nest they sound quite strange to my Irish ears 

but sound like a lot of fun. We’ve also looked at 

the Mr Bean Christmas special, laughing and 

learning at the same time. See you all in the new 

year”  

“Welcome back to school everybody. I hope you 

all had a great Christmas and I wish you all a 

prosperous new year. In class we are going to be 

learning lots of new vocabulary and playing lots 

of new learning games. I will try to organize a 

pen pal exchange with my old school in Ireland 

who are about the same age as 5th and 6th of 

primary. Lots of exciting things are going to be 

happening in 2019. I can’t wait. See you around.”  

Activitats de Primària  

Gener: Visita a la Casa de la Festa 

15 de març: Taller de fang a Verdú 
 

Gener: Visita dinamitzada “On és l’aigua?” 

13 febrer: Descobrim l’orgue de Santa Maria 

22 de març: Visita al museu Gaudí de Reus 
 

Febrer: Itineraris pel casc antic d’Igualada 

Abril: Visita a Montserrat 
 

15 febrer: Visita a les Coves del salnitre de 

Collbató i al Museu paperer de Capellades 

29 març: Ruta per l’Alta Anoia 
 

15 Febrer: Coves del Toll i Museu de Moià 

26 febrer: Cooperativa de Guissona 

Març: activitat esportiva amb bicicleta 
 

Març: Visita al Castell de Claramunt 

Març: Activitat física, entrenament funcional 

 al Xipreret. 
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AMPA 
Recollida d’aliments: dimarts, 15 de gener 

Esquiada a Port del Compte: 8 de febrer , per l’alum-

nat de Primària. Aviat l’AMPA us farà arribar la infor-

mació amb detall. 
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