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Recordeu que el divendres 20 de març  és festiu de lliure disposició per Infantil i Primària.  

 

Com bé sabeu continuem intentant que ens sigui atorgada l’autorització i el concert oer poder oferir 1r 

d’ESO el proper curs. 

Gràcies a l’AMPA i a totes les famílies per la vostra col·laboració en aquest projecte que és de tots. Es-

perem que tants esforços donin el seu fruit i puguem tirar endavant. 

Dilluns, dia 9 de març, l’Equip de Titularitat de la Fundació Escolàpies i representants de l’AMPA mantin-

dran una reunió amb la Sra. Pilar Contreras, Directora General de Centres Concertats. Esperem que el 

resultat sigui positiu. 

 Projecte ESO  

 Dia de l l iure disposició  

En la cerimònia que tindrà lloc diumenge, 8 de març a la tarda, al 
teatre de l’Ateneu, rebran aquest guardó la Sara Vidal Muray i el 
Marc Miserachs Domènech en reconeixement de l’esportivitat 
demostrada al llarg de la seva escolaritat. 

http://www.escolapiesigualada.org/


 English Exams -  Cambridge  

www.escolapiesigualada.org 

ACTIVITAT DE PISCINA  

Dilluns, 16 de març, darrer dia d’activitat per 3r 

       Faran la sessió de portes obertes el dia 9  

Dilluns, 23 de març, inici de l’activitat per 1r  

SardAnoia  -  3 r  

   El 12 de març assistiran a un concert de Co-
bla al teatre de l’Ateneu. 

El 9 de maig a la tarda es farà la ballada de 
sardanes juntament amb les escoles participants. 
Aquest dia està convidat l’alumnat de 4t, 5è i 
6è que ja han participat anteriorment en aquest 
projecte. 

Activitats  de Primària  
 

 

 

 16 març: Visita al Museu de la xocola    

         ta de Barcelona 
 

27 març: Passejada modernista per Igualada 
 

 

27 març: Visita a Montserrat 

 

13 març: Ruta per l’Alta Anoia i Estació de Pujalt 

16 març: Cantata ·El follet valent” 
 

 

19 març:  Paraules al carrer (poesia) 

 

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

2n 

3r 

4t 

1r 

6è 

AMPA 
 

- 8 de març: participació en la jornada de 
portes obertes amb l’organització d’activi-
tats al pati. 

- 9 de març: participació en la reunió amb la 
Directora General de Centres Concertats a Bar-
celona 

Dissabte 9 de maig, al matí tindran lloc els exà-

mens YLE de Cambridge al que es presenta l’alum-

nat de 5è i 6è . 

Audicions musicals  

5è: Percussió a l’EMMI,  12 de març 

6è: Quintet de vent a l’Ateneu, 10 de març 

6, 7 i 8 d’abril - Informació completa seguint 

l’enllaç i també a Educamos on trobareu el 

full d’inscripció. Ampliació del d’inscripció  

fins el 9 de març. 

 

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

zarà les següents sortides i activitats: 

 

Formigues i Conills: Sortida a Tous per 

veure un espectacle de Teatre  
 

Formigues: Taller d’hàbits d’higiene, 30 de 

març 
 

Conills: Taller alimentació saludable, 30 de 

març 

 

Dofins:  Visita al CRAM, 3 de març 

     Presentació del Projecte El dofí  

               a les famílies, 27 de març 

I4 

I5 

I3 

Activitats  d ’ Infantil  

2n 

Trobada d ’exalumnes  
 

Dissabte, 28 de març 

De les 17:30 a 20:00h 

Es convoca als exalumnes nascuts abans 
del 1979 

US ESPEREM! 

3r 4t 

I4 

I3 

 

L’alumnat de 5è segueix desenvolupant el projecte 

d’Emprenedoria a l’Escola. El proper 24 de 

març visitaran al sr. alcalde per demanar-li autorit-

zació per posar una parada al carrer i vendre els 

productes que han començat a elaborar. 

El dia de mercat serà dissabte, 6 de juny. 

CUEME -  5è  

Teatre en anglès  
Dilluns, dia 9 de març, al teatre de l’Ateneu: 

L’alumnat de 3r, a la tarda, veurà “Robin Hood” 

L’alumnat de 4t, al matí, veurà “Billy Banjo” 
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