abril 2019

AMBIENTS A INFANTIL

TALLERS A PRIMÀRIA
Durant els darrers quinze dies de març l’alumnat de Primària ha destinat quatre tardes als tallers intercursos.
Els de 1r, 2n i 3r, per una banda, i els de 4t, 5è i 6è per una
altra han dedicat aquestes tardes a aprendre, practicar i preparar el contingut que us voldran mostrar el dia de la Fira.

FIRA de
TALENTS

L’alumnat d’Infantil us voldrà fer participar dels seus
“ambients”: moviment, creació, artístic, científic i sensorial
Us esperem!

Preinscripcions curs 19-20
Aquest any les preinscripcions per als ensenyaments obligatoris
són del 29 de març al 9 d’abril.
Per la Llar d’Infants la matrícula està oberta tot el curs.

Setmana de la salut a Infantil
De l’1 al 5 d’abril, l’alumnat d’Infantil celebrarà la Setmana de la Salut
amb diverses activitats com la visita del Càrdio, un berenar saludable, activitats de consciència corporal i jocs.

Llar d’Infants
Els dies 15, 16 i 17 està oberta la Llar d’Infants.
Les Llunes (P2) aviat començaran el projecte del Fons marí.
La primera activitat serà anar a la Biblioteca Central a buscar contes que en parlin, d’aquest tema. Ho faran el dimarts,
16 d’abril, al matí.

Diumenge de Rams —Pasqua
Diumenge de Rams, dia 14 d’abril, a 2/4 de 12 es farà la benedicció de rams al pati de l’escola.
Que les paraules de Jesús que ens diu: “Ànims, sóc jo, no tingueu por” ens ajudin a confiar. Que aprenguem a viure amb alegria la compassió i la donació de Jesús. Bona Pasqua!
www.escolapiesigualada.org

Auxiliars de conversa
El proper curs, 2019-20, comptem amb
poder disposar d’auxiliars de conversa en
llengua anglesa. Com sabeu, necessitem la
col·laboració de les famílies que els vulguin
acollir a casa seva durant un trimestre.
Al maig estarà disponible el formulari per
les famílies interessades.

FOTO DE GRUP

E n g l i s h C or n er
March has been full of happy spring activities in
kindergarten with I3, I4 and I5 we have been learning fun videos about animals in spring, singing
songs and colouring activities! With I5 we had
loss of fun with preparing for English day and
then even more fun performing the dance!
With 1st of primary, we have finished our
worksheet on family and will be moving on to
look at the house. With 2nd of primary, we are
finishing our worksheet on clothes and they have
done so well we will be moving on to a new
worksheet next week!
---------How is everyone doing? Spring has arrived which
means Easter is just around the corner! How exciting!! Last month, with the classes of 3rd and
4th of primary, we celebrated English day. This
year the topic was about Leprechauns and Saint
Patrick´s Day. Being from Ireland, I was very excited to celebrate Saint Patrick´s Day here in the
school. English Day went really well. Chloe
thaught them a leprechaun dance and we all made leprechaun masks together. With the classes
of 5th and 6th, we explored the meaning and history of St. Patrick´s Day. It´s safe to say that now
everyone knows what a leprechaun is haha. I
can´t wait for the next adventure!! See you again
next month.

Assemblea de Delegats

Dimarts, dia 30 d’abril, al matí es faran les fotos de grup
-classe.

Act i vit ats de Pr i màr ia
3r

4 abril: Tarda d’Atletisme
12 abril: Visita a Montserrat

4t

9-10 abril: Activitat “No m’estereotipis”
12 abril: Visita a la residència P. Vilaseca

6è

12 abril: Visita al Castell de Claramunt

Activitat de piscina
Dilluns, 1 d’abril, inici de l’activitat per 1r

E L RACÓ DE LAMPA
•

Recollida d’aliments: dimarts, 9 d’abril

•

Palau blaugrana: 19 de maig

•

35a trobada Interescolàpies de bàsquet: 25
de maig a El Masnou

Escola d’Estiu
Del 25 de juny al 12 de juliol i del 2 al 6 de setembre
Reunió informativa: dimarts, 7 de maig, a les 17:30, al
Local

Dijous, 11 d’abril, de 3 a 4 de la tarda, tindrà lloc l’assemblea del 2n trimestre de Delegats de Primària
amb l’Equip Directiu.

Taller Familiar a Infantil
Divendres, 3 de maig: Taller Familiar de Primavera
amb l’alumnat d’Infantil , a partir de les 15:15h.

SardAnoia
El 18 de maig a la tarda es
farà la ballada de sardanes juntament amb les escoles participants. Aquest dia està convidat
l’alumnat de 4t i 5è que ja han
participat anteriorment en aquest
projecte.

www.escolapiesigualada.org

ESCOL A+
SOSTEN IBLE

Recollida de piles. A finals d’abril
s’acaba el termini del concurs
Apilo XII d’aquest curs. Acabeu de
portar totes les piles que teniu a
casa!

SANT JORD I
L’alumnat de 5è oferirà la representació de la Llegenda de Sant
Jordi a tota l’escola, al llarg del dia i
a les seves famílies a les 8 del vespre el dia 23 de maig.

