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Aquest curs us oferim l’Escola d’estiu del 25 de juny al 12 de juliol i del 2 al 6 de setembre. 

   Tota la informació la podeu trobar al web i a Educamos. Dimarts, 7 de maig, a 2/4 de 6, al Local tindrà lloc la 

reunió informativa. Hi ha servei de guarderia. 

ESCOLA D ’ESTIU  

Enquesta a les famílies  

MISSIONS ESCOLÀPIES—Campanya solidària 

   El mes de maig presentem a l’alumnat els llocs de missió on estem les Escolàpies de Catalunya: Senegal i Rep. Domi-

nicana. És un moment per explicar a l’alumnat la realitat d’infants com ells que en el seu país no disposen de gaires 

recursos educatius, per moure’ls a ser solidaris i alhora a valorar la seva realitat personal.  

   A partir d’una rifa recollim fons per proveir beques escolars. Per la venda del números comptem amb l’alumnat de 

3r a 6è. Els més petits poden col·laborar comprant aquests números a la classe. També els podeu demanar a Secreta-

ria. 

   Al vestíbul de l’entrada estan exposats els premis. El sorteig tindrà lloc el dia 31 de maig i posteriorment el llistat 

dels números premiats estarà exposat al tauler d’anuncis i al web de l’escola fins a final de curs. 

       Dins del procés de millora constant de l’escola vo-

lem comptar amb l’opinió de totes les famílies. És per 

això que hem preparat una breu enquesta que hauríeu 

de respondre no més tard del 20 de maig. Us agrai-

rem que completeu una enquesta per cadascun dels 

vostres fills/es. 

   Podeu accedir a la circular amb l’enllaç a les enquestes 

clicant AQUÍ, també la trobareu al web i a Educamos. 

6è: Competències 

Els dies 7, 8 i 9 de maig tindran lloc les proves 

de Competències Bàsiques:  

   - Dimarts, dia 7: Català i Anglès    

   - Dimecres, dia 8: Coneixement del medi    

   - Dijous, dia 9: Matemàtiques i Castellà 

 

Al web trobareu els resultats d’anys anteriors.  

 Exàmens YLE Cambridge  

     Dissabte, 4 de maig, al matí, tindran lloc aquestes 

proves a les que aquest curs es presenten 46 alumnes 

de 5è i 6è.  

Taller Familiar  a Infanti l 
 

Divendres, 3 de maig: Taller Familiar de Primave-

ra amb l’alumnat d’Infantil , a partir de les 15:15h. 

Galeria de fotos al  web  
 

El cessament d’activitat de Google+ fa que no pu-

guem gaudir de la publicació dels àlbums de fotos 

tal com ho fèiem fins ara. Al seu lloc trobareu una 

pàgina amb el llistat d’activitats per tal que pugueu 

accedir igualment als àlbums. 

 CAT-Salut  

-    - Vacuna a 6è:  divendres, 10 de maig 

   - Revisió dental per 1r i 6è: dijous, 16 de maig  

http://www.escolapiesigualada.org/
https://escolapiesigualada.org/wp-content/uploads/2019/05/Circular-enquestes-2019.pdf
https://escolapiesigualada.org/resultats-avaluacio-de-6e/
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The start of April was full of happy Easter acti-

vates in kindergarten with I3, I4 and I5 we did 

some fun colouring activities and some new 

songs. After the Easter holidays we’ve been 

watching the story of St George in english and 

in I5 we’ve been finishing all our colouring acti-

vities! 

With 1st and 2nd of primary we also learned 

about British Easter traditions and had fun co-

louring and watching an Easter video! After the 

Easter holidays with 1st we are doing a fun 

spring activity and learning the rooms of the 

house. In 2nd of primary, we are learning about 

the meals of the day and all the diferent! 

In the classes 5th and 6th of primary we have 

been playing English games such as ‘two truths 

and one lie’ and ‘Bingo’. In the classes third and 

fourth of primary, we have been learning about 

the different jobs that exist in the world, 

drawing pictures of monsters and learning Eas-

ter vocabulary. Easter is over and but everyone 

is getting really excited for summer. “Tis the 

season to be sunny". 

 

Infantil:  6 i 7 de juny a Mas Saiol 

C. Inicial: 17 i 18 de juny a Cal Diable (Pontons) 

C. Mitjà: 10, 11 i 12 de juny  a La Granja  

  (Santa Maria de Palautordera) 

5è: 17, 18 i 19 de juny a Tamarit 

6è:  19, 20 i 21 de juny a El Collell 

• Recollida d’aliments: dimarts, 7 de maig 

• Palau blaugrana: 19 de maig 

• 35a trobada Interescolàpies de bàsquet: 

25 de maig a El Masnou 

• Festa esportiva: 7de juny 

• 12 hores de futbol: 8 de juny 

 Preparem les Colònies  

 EL RACÓ DE L ’AMPA  

SardAnoia i  
Taller de Sardanes  

 

El 18 de maig a la tarda l’alumnat de 3r farà la 
ballada de sardanes juntament amb les escoles par-
ticipants al parc de l’Estació Vella. Aquest dia està 
convidat l’alumnat de 4t i 5è que ja han participat 
anteriorment en aquest projecte. 

Per acabar de preparar la ballada farem un  Taller 

el proper divendres, 10 de maig, de 17 a 18:30h 

al Local dirigit per la Teresa Martí. El taller està 

adreçat a l’alumnat de 3r, 4t i 5è però obert a to-

thom, alumnes i famílies 

Escola d ’Estiu  

   Recollida de roba usada: del 

29 de maig al 12 de juny podeu 

portar la roba que ja no utilitzareu 

a la gàbia que hi haurà al porxo. 

   Recollida de piles. Del 6 al 

10 de maig està previst que vin-

guin a recollir el bidó ple de piles 

que tenim al porxo. L’edició d’a-

quest curs s’acaba aquí però no 

la recollida ja que disposarem 

d’un nou bidó per omplir. 

ESCOLA+SOSTENIBLE  

Auxiliar de conversa 
El proper curs, 2019-20, comptem amb poder dis-

posar d’auxiliars de conversa en llengua anglesa. 

Com sabeu, necessitem la col·laboració de les fa-

mílies que els vulguin acollir a casa seva durant un 

trimestre. 

Llegenda de Sant Jordi 

Donat que aquest curs la diada de Sant Jordi era 

no lectiu s’ha traslladat la representació de la lle-

genda que fa l’alumnat de 5è al maig.  

Dijous 23, en horari escolar, s’oferirà a tota l’esco-

la. El mateix dijous, a les 8 del vespre, faran la re-

presentació per les seves famílies. 

Canvi de BATA 

Tal com s’ha fet anteriorment amb el xandall cal 

que adoptem la bata de la Fundació Escolàpies per 

l’alumnat d’Infantil i Primària. Es podrà utilitzar la 

bata actual mentre estigui en bon ús. 

La nova bata es vendrà a l’escola i serà obligatòria 

per l’alumnat d’Infantil, Cicle Inicial i Mitjà.  

L’alumnat de C. Superior haurà de portar una bata 

per les activitats de plàstica. No cal que sigui la 

bata de l’escola. 

Activitats 
2n: Activitat esportiva bitlles catalanes, 10 de 

maig i Visita als bombers, 16 de maig 

3r: Concert “Sonaescola”, 29 de maig a les 

17:30h. A l’Ateneu 

4t: Valors de futur: Estalvi, 7 maig i 

Curses d’orientació, 17 de maig 

5è: Mercat de les Cooperatives, 1 de 

juny 

6è: Xerrada-taller “motxirretes”, 28 

de maig 

http://www.escolapiesigualada.org/

