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Escola d’estiu 

Butlletins del 3r trimestre 

Infantil i Primària 

L’informe del 3r trimestre el trobareu a Educamos el dia 

20 de juny a partir de les 5 de la tarda. 

 

Activitat de piscina 
L’alumnat de 1r acabarà l’activitat de piscina el dilluns 

dia 10 de juny. Portes obertes de 10:45 a 11:30h 

Ja teniu a la vostra disposició la programació 

d’Activitats i Serveis del proper curs. 

El termini d’inscripcions per les activitats extra-

escolars és el 5 de juliol. Al setembre només s’ad-

metran inscripcions per als grups en què hi hagi 

vacants. 

La inscripció al servei de menjador  s’ha de fer 

com a molt tard el 4 de setembre. Recordeu que 

aquesta inscripció s’ha de renovar cada curs. 

 Auxiliar de Conversa  

El proper curs, 2019-20, comptem amb poder disposar  

d’un auxiliar de conversa en llengua anglesa.  

D’octubre a maig, que és el calendari previst per la 

seva activitat, l’auxiliar ha de ser acollit per famílies de 

l’escola en períodes trimestrals. 

Les famílies interessades en gaudir d’aquesta oportu-

nitat ens ho heu de comunicar abans d’acabar el mes 

de juny.  

A Educamos trobareu el dossier per la família i el full 

que haureu d’emplenar per fer la sol·licitud. 

Colònies  
 

Infantil: 6 i 7 de juny a Mas Saiol 

1r i 2n: 17 i 18 de juny a Cal Diable (Pontons) 

3r i 4t: 10 a 12 de juny a La Granja (Sta. Maria      

             de Palautordera) 

5è: 17 a 19 de juny a Tamarit 

6è: 19 a 21 de juny a El Collell 

La càpsula de Jar Vik 
Del 25 de juny al 12 de juliol i del 2 al 6 de setem-

bre. Tota la informació la podeu trobar al web i a 

Educamos. 

Inscripcions fins al 7 de juny 

Extraescolars i  Serveis  
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English  Corner  
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May has been full of fun activities in kindergar-

ten with I3, I4 and I5 we read and watched The 

Hungry Caterpillar and learned about the life of 

butterflies in english since they have caterpillars 

in class! We’ve also been practicing songs and 

practicing colours, numbers and shapes! 

 

With 1st and 2nd of primary we learned all 

about the Girona Flower Festival and looked at 

all the displays and have been doing colouring 

actives about all different kinds of flowers! And 

we have been practicing vocabulary with me-

mory games and board games! 

This is the last month of school! I can´t believe 

it. My time here went really quick. In class, we 

have been learning about the objects and furni-

ture found in a living room with 3rd and 4th of 

primary, and we have been learning an Ed She-

eran song with 5th and 6th of primary. I´m ha-

ving so much fun and I hope the kids are as 

well. I´m going to miss everyone when I go 

back home at the end of June  

COMIAT DE L’ALUMNAT DE 6è 

Divendres, 14 de juny, a 2/4 de 9 del vespre, 

amb l'alumnat de 6è, els seus familiars i el personal de 

l’escola que ens pugui acompanyar  

FESTIVAL D’EDUCACIÓ INFANTIL 

Dissabte, 15 de juny, a 2/4 de 7  de la tarda, les 

Formigues, Conills i Dofins ens oferiran les danses i 

cançons que han preparat per l’ocasió. En acabar do-

narem el diploma de “Graduat en Educació Infantil” a 

l’alumnat de I5 

DARRER DIA DE CURS 

Divendres, 21 de juny, l’alumnat d’Ed. Infantil fa 

remullada a l’escola, 1r, 2n i 3r de Primària van tot el 

matí a la piscina de l’Infinit i els de 4t i5è aniran a pas-

sar el dia a la piscina de La Pobla. A la tarda, farem 

l’hora dels adeus i ens acomiadarem fins al curs vi-

nent. Recordem que aquest darrer dia de curs no hi ha 

activitats extraescolars. 

FESTA DE LA LLAR 

Dissabte, 29 de juny, a les 6 de la tarda, compta-

rem amb l’animació musical d’El Pot Petit i esperem a 

totes les famílies de la Llar per cantar i ballar.  

     A l’alumnat de P2-Les Llunes, se’ls donarà el      

      diploma de final d’aquest 1r Cicle d’Educació  

         Infantil. 

           El darrer dia de curs per l’alumnat de la Llar   

              d’Infants és el 26 de juliol. 

AMPA 

Dissabte, 8 de juny: 12 hores de Futbol i Festa 
de les Estrelles 

ESCOLA+SOSTENIBLE 

Gàbia per la recollida de roba usada al porxo 
fins el proper dia 11 de juny. 

 

2n: Música Orff 

L’alumnat de 2n oferirà un petit repertori 

a les seves famílies i a l’alumnat de 1r el 

dia 6 de juny a les 4 de la tarda al Local 

de l’escola. 

 

4t: Comarques 

L’alumnat està preparant l’activitat final 
d’aquest projecte que consisteix en

elaborar un cartell amb les festes 
presentades per les diferents escoles  

participants. 
 

5è: Emprenedoria 

Després de la venda ara queda el procés 
per tancar la cooperativa. Amb el capital 
obtingut programaran una activitat con-

junta i faran un donatiu a una enitat 
solidària. 
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