febrer 2019

Vine a veure’ns

Portes Obertes
Diumenge, 24 de febrer - de les 11:30 a les 13:30h
Us esperem a tots els que vulgueu donar un volt per l’escola i conèixer els diferents espais.
Al pati gran hi haurà jocs i al Local el tradicional taller de maquillatge.
Per ser un dia tan proper a la festa de M Paula (que celebrem el 26) de les 11:30 a les 12:30 hi haurà la xocolatada
- Llar d’Infants: matrícula oberta tot el curs.
- Infantil i Primària: Preinscripcions del 29 de març al 9 d’abril.

LES ESCOLÀPIES A IGUALADA - 170 ANYS
Enguany es compleixen 170 anys de l’arribada de les Escolàpies a Igualada.
Una comunitat de 5 escolàpies, entre les quals Paula Montal, fundadora de la
congregació van obrir una escola per oferir a les nenes una educació integral
amb un programa d’estudis que en alguns aspectes era superior al que tenien
les escoles per nens. 170 anys promovent l’educació integral de nenes i joves
de la ciutat i pobles veïns que només s’ha vist interrompuda en els anys de la
guerra. L’any 1978, donant resposta a les necessitats del moment es va incorporar la coeducació. Seguint la intuïció i l’estil de Paula Montal, vetllem sempre
per oferir a tot l’alumnat una formació acadèmica de qualitat i una educació en
valors que ajudi a cada nen i nena a ser protagonista del seu propi aprenentatge adquirint un pensament crític i creatiu per obrar bé.
Al llarg de l’any programarem algunes activitats per
Activitats d ’Infantil
commemorar aquesta fita.
Al llarg d’aquest trimestre l’alumnat d’Infantil realitzarà les següents sortides i activitats:

Festa de M. Paula

El 26 de febrer celebrem a l’escola la festa de M. Paula Montal, fundadora de les Escolàpies. Aquest dia el
dediquem a conèixer una mica més qui va ser i què va
fer la M. Paula, així com la tasca educativa i de promoció de la dona que les Escolàpies duem a terme
arreu on som, seguint el seu exemple.
A la tarda, l’alumnat de 6è anirà a veure la pel·lícula
Campeones al cinema de l’Ateneu. L’alumnat d’Infantil, Cicle Inicial i Mitjà gaudirà de l’animació musical
d’en Kike Cuadros, amb l’espectacle MÉS+RIT+MES

www.escolapiesigualada.org

Formigues: Visitar un parc de la ciutat, al març
Sortida a la Biblioteca: 1 de març

I3

Conills: Cosmocaixa, 12 de febrer
Sortida a la Biblioteca: 13 de març

I4
I5

Dofins: Sortida a la Biblioteca: 8 de març
CRAM, 18 de març
Projecte El dofí, 29 de març
DIJOUS GRAS: 28 de febrer

Dies de lliure disposició
Recordeu que el divendres, 8 de febrer és festiu de
lliure disposició per Infantil i Primària. I que el dilluns,
4 de març és festiu per tota l’escola

Activitats de Primària

E n g l i s h C or n er
January has been full of fun winter activities in
kindergarten with I3, I4 and I5 we have been watching fun videos about winter and doing some
colouring activities and singing our favourite
songs.
With 1st of primary, we are concentrating on family vocabulary and have been singing some
songs and watching videos about family. With
2nd of primary, we have been concentrating on
clothes vocabulary and have been playing some
fun memory and vocab board games."
can't believe that it's February already! The
months are going by very fast. In class, we have
been reading about the Chinese New Year. This
year is the year of the Pig. We have also been
doing a class survey e.g, who has brown eyes
and who as blonde hair etc. Towards the end of
the month of January, the children have done
their second Cambridge speaking exam with me,
so well done everyone!

Taller innovació famílies
Dimecres, 13 de febrer de 18 a 19:30h, des de EN21
s’ha programat un taller a l’escola Gabriel Castellà
adreçat a les famílies Seguiu l’enllaç per tenir més
informació. Cal que les famílies interessades en participar ompliu abans del dia 12 el formulari

STEAM WEEK
Els dies 15, 16 i 17 d’abril oferim tallers STEAM per
l’alumnat d’Infantil i Primària com una nova activitat
que combina diversos temes amb robòtica i anglès.
Teniu la informació completa seguint l’enllaç i també
a Educamos on també trobareu el full d’inscripció.
Data límit d’inscripció 15 de març

1r

15 de març: Taller de fang a Verdú

2n

13 febrer: Descobrim l’orgue de Santa Maria
22 de març: Visita al museu Gaudí de Reus

3r

Febrer: Itineraris pel casc antic d’Igualada
Abril: Visita a Montserrat

4t

5è

6è

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
15 i 22 Març: activitat esportiva amb bicicleta
Març: Visita al Castell de Claramunt
22 Març: Activitat física, entrenament funcional
al Xipreret.

Summer English
En coordinació amb l’empresa Home to home us oferim la
possibilitat que els vostres fills puguin fer:
• Camps d’estiu en llengua anglesa d’1 a 3 setmanes, per
alumnat de 8 a 12 anys al Pantà de Sau (Osona).
• Camps d’estiu a Anglaterra de 10 a 15 dies per alumnes
de 10 a 13 anys
• Estades en famílies a Anglaterra o Irlanda de dues setmanes per l’alumnat que ja hagi complert els 12 anys.
Podeu demanar més informació a Secretaria. Termini d’inscripció, el 8 de febrer.

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

SardAnoia

CARNESTOLT E S - 1 de març

Al gener s’ha iniciat aquest projecte, junt amb altres
escoles de l’Anoia, amb l’alumnat de 3r.

L’alumnat de la Llar d’Infants celebrarà la festa de
Carnestoltes a les 10 de matí, al Local. L’alumnat
d’Infantil i Primària ho farà a les 4 de la tarda al pati.
Ambdues activitats estan obertes a les famílies

El 5 de març assistiran a un concert de Cobla al
teatre de l’Ateneu.

AMPA
Recollida d’aliments: dimarts, 12 de febrer
Assemblea: dijous, dia 28 de febrer a les 20:30h al
Local (entrada per la porteria de la reixa)
www.escolapiesigualada.org

