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L’alumnat d’I3 a 6è va de Colònies cada curs. 

A cada classe s’ha donat la circular correspo-

nent amb la informació del preu i de la bestre-

ta l’import de la qual es cobrarà per rebut ban-

cari aquests primers dies de març. És impor-

tant que, tant si l’alumne ha de participar en 

les colònies com si no ho fa, retorneu la butlle-

ta signada dins del termini indicat. 

Colònies del curs  

 

Recordeu que el dilluns, 4 de març és festiu per tota 

l’escola. 

 

Al llarg d’aquest trimestre l’alumnat d’Infantil realitza-

rà les següents sortides i activitats: 
 

Formigues: Visitar un parc de la ciutat, al març 

  Sortida a la Biblioteca: 1 de març 
 

 

  Conills: Sortida a la Biblioteca: 13 de març 
 

 
 

 Dofins: Sortida a la Biblioteca: 8 de març 

     CRAM, 18 de març 

I4 

I5 

I3 

Activitats d ’ Infanti l 
Diumenge, 10 de març, a la tarda, rebran el pre-

mi Neptú als millors esportistes escolars de Primària 

la Berta Camprubí Mateu i el Pau Via Gassó, de 

6è, en una cerimònia que tindrà lloc al teatre de l’A-

teneu.     

La nostra enhorabona i agraïment per l’esportivitat 

demostrada al llarg de la seva escolaritat. 

 Premis Neptú  

 Dia de l l iure disposició  

Preinscripcions curs 19-20 
Aquest any les preinscripcions per als ensenyaments 

obligatoris seran del 29 de març al 9 d’abril.  

Per la Llar d’Infants la matrícula està oberta tot el 

curs. 

Fira dels talents  
 

Divendres, 5 d’abril les famílies d’Infantil i Primà-

ria sou convidades a venir a l’escola de les 15:30 

a les 17h per veure les diferents realitzacions que 

l’alumnat haurà preparat en les “tardes de tallers” 

que es faran els dies 19, 21, 25 i 27 de març. No 

us ho podeu perdre. 

Activitat de piscina  

Dilluns, 25, darrer dia de l’activitat per 3r 

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

http://www.escolapiesigualada.org/


English  Corner  

www.escolapiesigualada.org 

CARNESTOLTES -  1 de març  
   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 

SardAnoia  
   El 5 de març l’alumnat de 3r assistirà a un con-
cert de Cobla al teatre de l’Ateneu. 

El 8 de juny, a la tarda es farà la ballada de sarda-
nes juntament amb les escoles participants. Aquest 
dia està convidat l’alumnat de 4t i 5è que ja han par-
ticipat anteriorment en aquest projecte 

February has brought new exciting things to I3,4 

and 5,we have ben painting, drawing some co-

lourful monsters and we have discovered a new 

song ´Baby T Rex´ and the children love it! Also in 

I5 we have been preparing for English Day, this 

year we will be celebrating St.Patrick´s day so we 

have been colouring shamrocks and will be 

making Leprechaun masks. 

With 1st of primary, we are still concentrating on 

family vocabulary but have started a worksheet 

to practice and draw out all the different family 

members. With 2nd of primary, they have done 

so well on their clother vocabulary we are doing 

a worksheet where they can show all their hard 

work! 

- - - - - - - - - -  

We are already entering the third month of the 

year. Where has the time gone? Over the last 

month, we have been looking at my national holi-

day: St. Patrick´s Day. We have been learning 

about Saint Patrick and about leprechauns and 

about my country Ireland. Saint Patrick´s Day is 

on the 17th of March but we are celebrating it 

here in school on the 12th of March. With the 

classes 5th and 6th of primary we have been 

preparing for the Cambridge exams. Everybody 

is working hard so well done everyone. Till next. 

Activitats de Primària  
 

15 de març: Taller de fang a Verdú 
 

 

21 de març: Visita a l’asil del Sant Crist 

22 de març: Visita al museu Gaudí de Reus 
 

21 març: Poesia al carrer 

12 Abril: Visita a Montserrat 
 

18 març: Cantata “El nen trapella” 

21 març: Poesia al carrer 

29 març: Ruta per l’Alta Anoia 
 

15 i 22 Març: activitat esportiva amb bicicleta 
 

 

Març: Visita al Castell de Claramunt 

22 Març: Activitat física, entrenament funcional 

 al Xipreret. 

2n 

3r 

4t 

1r 

6è 

5è 

AMPA 
• Recollida d’aliments: dimarts, 12 de març  

• Després de l’assemblea de l’AMPA realitzada el dijous, 28 de febrer, donem la benvinguda a la nova Junta 

presidida per Maria Vidal Ribas i agraïm la tasca realitzada per la Junta sortint presidida per l’Eva Marsal. 

Sàbat. 

Audicions musicals 

5è: Percussió a l’EMMI, 6 de març 

6è: Quintet de vent a l’Ateneu, 12 de març 

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. 

STEAM WEEK 

PROJECTE DOFÍ  
 

Divendres, 29 de març, a les 4 de la tarda, l’alumnat 

de les classes dels Dofins, I5, presentarà a les seves 

famílies el projecte que han realitzat i tot el que han 

après d’aquest simpàtic i intel·ligent animal. Cada 

grup farà la presentació a la seva classe. 

Butlletí del 2n trimestre  

El 22 de març, a partir de les 5 de la tarda, trobareu 

els butlletins dels 2n trimestre a Educamos. 
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