Vine a veure’ns

Portes Obertes
Diumenge, 8 de març - 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 organitzats per l’AMPA i al Local el tradicional taller de maquillatge.
- Llar d’Infants: matrícula oberta tot el curs.
- Infantil i Primària: Preinscripcions del 23 de març a l’1 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.

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 5è i 6è anirà a veure una pel·lícula al cinema de l’Ateneu. L’alumnat d’Infantil,
Cicle Inicial i Mitjà gaudirà de l’espectacle de TAGER animacions.
A les 5 esteu tots convidats a participar en la xocolatada que se servirà al pati.

Dies de lliure disposició
Recordeu que el dilluns, 24 de febrer i el divendres 20 de març són festius de lliure disposició per
Infantil i Primària.
www.escolapiesigualada.org

Activitats d ’Infantil
Al llarg d’aquest trimestre l’alumnat d’Infantil realitzarà les següents sortides i activitats:
I3

Formigues: vista al mercat, 10 de febrer
Taller d’hàbits d’higiene, 30 de març

I4

Conills: Taller alimentació saludable, 30 de
març

I5

Dofins: Taller de Jocs del món, 18 febrer
Visita al CRAM, 3 de març
Presentació del Projecte El dofí
a les famílies, 27 de març

Activitats de Primària
2n

2n

27 març: Passejada modernista per Igualada

3r

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

4t

13 març: Ruta per l’Alta Anoia i Estació de Pujalt
16 març: Cantata ·El follet valent”

3r

DIJOUS GRAS: 20 de febrer

STEAM WEEK 2020
Els dies 6, 7 i 8 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 28 de febrer.

16 març: Visita al Museu de la xocola
ta de Barcelona

1r

4t

19 març: Paraules al carrer (poesia)

5è

21 Febrer: Coves del Toll i Museu de Moià

6è

3 abril: Visita a les mines de sal de Cardona.

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 setma-

nes, per alumnat de 8 a 12 anys al Pantà de Sau
(Osona).
• Camps d’estiu a Anglaterra de 10 a 15 dies per

Audicions musicals
5è: Percussió a l’EMMI, març
6è: Quartet de corda a l’Ateneu, 26 de febrer
Quintet de vent a l’Ateneu, 10 de març

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.

CARNESTOLTES - 21 de febrer

SardAnoia
Al gener s’ha iniciat aquest projecte, junt amb
altres escoles de l’Anoia, amb l’alumnat de 3r.
El 12 de març assistiran a un concert de Cobla al teatre de l’Ateneu.

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

AMPA

Trobada d’exalumnes

- 2 de febrer: Sortida familiar al Petit Liceu per veure l’obra “Els músics de bremen”.

Dissabte, 15 de febrer

- 8 de març participació en la jornada de
portes obertes amb l’organització d’activitats al pati.
www.escolapiesigualada.org

De les 17:30 a 20:00h
Es convoca als exalumnes nascuts entre
1995 i 2003
US ESPEREM!

