
L’ESCOLA OBRIRÀ DES DEL 31 DE JULIOL  AL 4 D’AGOST i DEL 21 AL 31  D’AGOST PER 

LES FAMÍLIES QUE HO DESITGIN ( segons hi hagi mínim d’alumnes ) Més endavant 

s’enviarà la informació corresponent. 

 

 

 

 

 

 

 

1. CALENDARI DE LES FESTES ESCOLARS 2016-2017 

 

                                                         

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 11 setembre (diumenge)  La Diada 

 24 setembre (dissabte)      La Mercè 

 12   octubre ( dimecres )  El Pilar 

 31 octubre ( dilluns )  Vacances i lliure disposició (tota l’escola) 

 1 novembre ( dimarts)  Tots Sants 

 5 desembre ( dilluns) 

 Vacances i lliure disposició (tota 

l’escola) 

  6 desembre (dimarts)  La Constitució   

 8 desembre ( dijous )  La Concepció 

 25 desembre (diumenge)  Nadal 

 26 desembre ( dilluns)  St. Esteve 

 1 gener (diumenge)  Any Nou 

 5 gener ( dijous)  Vacances 

 6 gener ( divendres )  Reis 

 27 febrer ( dilluns )  Lliure disposició (P.3, P.4 P.5) 

 13 abril ( dijous )  Vacances 

 14 abril ( divendres )  Divendres Sant 

 17 abril ( dilluns )  Dilluns de Pasqua 

 1 maig ( dilluns )  Dia del Treball 

 2 juny ( divendres)  Lliura disposició (P.3, P.4 P.5) 

 5 juny ( dilluns )  Pasqua Granada ( festa a Barcelona) 

 21 juny ( dimecres )  Final de curs ( P-3, P-4, P-5 )    

 28 juliol ( divendres)  Final de curs ( P-0, P-1, P-2 )    

 31 juliol ( dilluns )  Vacances  

  PLA DE CENTRE CURS 16-17 
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 2. CALENDARI GENERAL DEL CURS  

 

a) Horari escolar general 

 

 Horari d’entrada i sortida de l’escola: 

 MATI: 8.45 a 9.00h 

 MIGDIA: surten  de 11.50 h a 12.00h (P0-P1-P2), 12.45h a13.00h (P3-P4-P5) i entren 

tots a les 14.50 h. 

 TARDES: 16.40 h (P0-P1-P2) i 16.45 h (P3-P4-P5)  

 

 Horari de Permanències 

És un horari concertat al marge de l’horari escolar 

 MATINS:   7.00 a   9.00h. 

 TARDES: 17.00 a 18.30h. 

 

 Començament de curs  

 01-09-2016: Professorat i personal auxiliar 

 05-09-2016: Alumnes P.0, P.1 i P.2 

 12-09-2016: Calendari oficial nivells concertats (P.3, P.4 i P.5) 

 

IMPORTANT: 

- A les 9:00h. les portes quedaran tancades. L’accés a l’escola serà tocant el timbre de la 

porta a l’espera de que es pugui obrir. 

- Agost obert: (opcional) grups mínims de 10 nens per setmana 

   

 

b) Vacances P.0, P.1 i P.2 

*El conveni de Llars d’Infants estableix que les vacances del personal tindran 

una durada de quaranta dies.  

 

Nadal: 26 de desembre del 2016, 5 i 6 de gener del 2017 (ambdós inclosos)  

 
 Pasqua: del 13 al 17 d’abril  del 2017 (ambdós inclosos). 

 Estiu: de l’1 d’agost  al 3 de setembre de 2017 (ambdós inclosos). 

c) Vacances P.3, P.4 i P.5 (nivells concertats) 

Nadal: del 23 de desembre del 2016 al 8 de gener del 2017 (ambdós inclosos). 

Pasqua: del 8  al 17 d’abril  de 2017 (ambdós inclosos). 

Estiu: a partir del 22 de juny de 2017 inclòs. 

- Durant les vacances de Nadal  hi haurà servei de “Winter Club”: anglès intensiu 

23, 27, 28, 29 i 30 de desembre del 2016 i 2, 3 i 4  gener  del 2017.  

- Durant les vacances de Pasqua hi haurà servei de vacances  “Easter Club”: anglès intensiu 

10, 11 i 12 d’abril  del 2017. 

- Durant  la primavera hi haurà curset de natació de P-2 a P-5 a les piscines Can Dragó 

sempre hi quan hi hagi un mínim d’alumnes inscrits. 

- Durant  l’estiu per 2n. Cicle hi haurà servei de  “Summer Club”: anglès intensiu amb 

esports, tallers, plàstica, música, dansa ,  tallers de cuina, activitats lúdiques amb català, 

curset de natació (22 de juny al 21 juliol, ambdós inclosos – 6 de juny, festa). 
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 3. PERSONAL DEL CENTRE 

 

a) Direcció 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

b) Educadores responsables dels grups: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Serveis 

 

 

 
 

 

 

 

4. SORTIDES CULTURALS I EXCURSIONS 

 

Les dates d’algunes sortides són aproximades, ja que estan pendents de confirmar. Per aquest motiu, hi 

podrà haver alguna variació. 

Totes les sortides estan pensades i relacionades en cada un dels projectes que treballaran durant tot el 

curs a cada una de les classes. 

 

 

DIRECCIÓ 
MARTA CAMÍ 

Hores de visita a convenir 

COORDINACIÓ GENERAL 
MONTSE SANMARTÍ 

Hores de visita a convenir 

COORDINACIÓ P-0 / P-1 OLGA LLORCA 

COORDINACIÓ P-2 ELENA VÉLEZ 

COORDINACIÓ 2n Cicle (P.3, P.4 i P.5) TERE ALQUÉZAR 

COORDINACIÓ DE MENJADOR SARA BERARD 

COORDINACIÓ AGENDA 21 TÀNIA ESEVERRI 

COORDINACIÓ UNESCO MONTSE CERCÓS 

COORDINACIÓ DEPARTAMENT ANGLÈS 
MISS JACQUIE ROSO 

Hores de visita a convenir 

PSICÒLEG 

LOURDES SÁNCHEZ 

Hores de visita: dilluns i dimarts matí 

MARTA VICENTE 

PEDIATRE 
SERVEI  TELEMEDICINA HOSPITAL DE 

NENS DE BARCELONA 

CANGURS P.0 
OLGA RODRÍGUEZ  

NAÏMA MEDDAH 

DOFINS P.1 OLGA LLORCA  

TORTUGUES P.1 MARIA GARCIA 

CARGOLS P.2 ELENA VÉLEZ 

GRANOTES P.2 
MARTA VICENTE 

 AMANDA GIL 

OCELLS P.2 VANESSA SALVATIERRA   

ELEFANTS P.3 
TÀNIA ESEVERRI  

 LLUÏSA BASIANA 

CAVALLS P.4 
TERE ALQUÉZAR 

ROSER CHINCHÓ 

GIRAFES P.5 
MONTSE CERCÓS 

SARA BERARD 

ANGLÈS                  MISS JACKIE ROSO 

MÚSICA ANNA SOLÉ 

PSICOMOTRICITAT TUTORES 

SECRETARIA LIS SOLER 

CUINA ERENIA CUEVAS 

NETEJA PURIFICACIÓN EIRIZ 
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 ELEFANTS, CAVALLS, GIRAFES 

 
 

DATA LLOC TEMPS 

 

7 novembre 

 

 

Excursió anglès 

( Teatre d’Hospitalet ) 
Matí 

 

We will enjoy the play “The Three Little Pigs and the Magic Wolf” based on the famous book for 
children.  The play combines the use of English with a theatre display and many different songs. 
 

 

 

DATA LLOC TEMPS 

 

24 de novembre 

 

Sortida Patrimoni Industrial 

Parc de la Pegaso 

 

 

Matí 

Es tractarà de la descoberta de la Fàbrica Pegaso, antiga fàbrica de camions i autobusos, de la que 
es conserva la portalada principal i algunes cases d’obrers. 
 

 

 

 

DATA LLOC TEMPS 

 
8-9-10 de març 

 
El Molí de la Riera 

(St Pere de Torelló, Osona) 
 

 
3 dies 

Conviure amb els companys en un entorn diferent del de cada dia i participar de les diferents 

activitats que ens ofereix  l´escola de natura . 

 

 

DATA LLOC TEMPS 

28 de març  La Granja 

(Sta. Mª Palautordera) 

 

Tot el dia 

“La Valentia i superem les pors” 

Circuit d’aventura dinàmic i divertit, on podran entrenar la valentia. 
Aconseguim la màgia mitjançant un encanteri: les pólvores màgiques per transformar les pors en 
alguna cosa positiva per a nosaltres. Treball de l’autocontrol emocional. 
 

 

DATA LLOC TEMPS 

  
11 de maig  

 
Granja  “Can Gel” 

 
Tot el dia 

  
L’objectiu de la sortida és passar un dia en una granja lletera. Conèixer una mica més a prop la 
vida de la vaca i els aliments que se’n deriven. 
 

 

DATA LLOC TEMPS 

Tercer trimestre  
(a concretar) 

 

 
Punt verd mòbil  

(Escoles + sostenibles) 

Matí 
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 Visitar i conèixer el funcionament d’un punt verd mòbil. 
 

 

 

 LLOC TEMPS 

22 i 24 de maig Teatre de La Salle Bonanova 

Tot el dia ( P-5 ), 

matí ( P-3,P-4 ) 

A concretar 

Assaig festival final de curs 

 
 

 
 

 

OCELLS, CARGOLS I GRANOTES (P.2) 

 

DATA LLOC TEMPS 

12 maig 
Granja “ El Xaragall” 

( Llinars del Vallès ) 
Tot el dia 

Gaudir d’un dia envoltats d’un entorn natural i d’animals de granja 

 

DATA LLOC TEMPS 

Pendent confirmar Espectacle:pendent confirmar 

Auditori de Barcelona o SAt( St. 

Andreu Teatre) 

matí 

 

 

 LLOC TEMPS 

22 i 24 de maig Teatre de La Salle Bonanova Matí 

Assaig festival final de curs 

 

    

 

Cal recordar que amb aquestes sortides s’hi hauran d’afegir d’altres esdeveniments que 

s’aniran desenvolupant al llarg del curs, festes amb la família, celebracions puntuals... 

 

Per aquest motiu, pot ser que en alguna de les sortides o bé en les dates de les colònies es 

produeixi alguna variació. 

 

5.  COLÒNIES 

 

LLOC: “El Molí de la Riera” ( St Pere de Torelló, Osona) 

 
Els nens podran gaudir del magnífic entorn natural de boscos, camps de conreu i diferents tallers en un 

ambient diferent a l’habitual, tot fomentant l’autonomia personal. 

Girafes, Cavalls i Elefants  8, 9 i 10  de març  

 

6. “ EL RECULL” 
 

Mensualment rebreu un petit informe explicant les activitats que es realitzaran durant el mes següent. 

En aquest mateix informe rebreu consignes per reforçar a casa els valors que es treballaran a nivell 

escolar  (ordre, amistat, respecte), o bé, si cal que porteu algun objecte o imatge relacionada amb el 

treball que es fa a la classe. 
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 7. INFORMES 
 

 GIRAFES, CAVALLS I ELEFANTS. 

 Informe d’aprenentatge - Primer trimestre 

     - Segon trimestre 

     - Tercer trimestre 

 

 

 

 OCELLS, GRANOTES, CARGOLS, DOFINS, TORTUGUES I CANGURS. 

 Informe d’aprenentatge:  - desembre. 

 

-  juny  

 GIRAFES I CAVALLS  -  

Informe Psicopedagògic  - juny 

 

8. ACTIVITATS  FORMATIVES I COMPLEMENTÀRIES 

    (dins l’horari escolar) 
 

ANGLÈS  (P.0/P.1/P.2/P.3/P.4 i P.5) (a diari) 

Professora: Miss Jacquie (P-0, P-1, P-2, P-3, P-4 i P-5) 

 OBJECTIUS: 

 Acostumar l’oïda als sons estàndard de la fonètica anglesa per produir-los  correctament de 

forma gradual . 

 Comprendre  i anar construint progressivament  estructures lingüístiques bàsiques per a la 

comunicació. 

 Aprendre lentament a parlar amb naturalitat i fluïdesa. 

 Adquirir i ampliar vocabulari bàsic en la llengua anglesa. 

 Aprendre cançons, ritmes i jocs en anglès per enriquir i gaudir de l’aprenentatge de la llengua. 

 A poc a poc aprendre a llegir i apropar-se a l’escriptura específica de l’anglès. 

 

Com sempre, l’anglès es convertirà en una llengua més dintre de l’escola on tots els nens i nenes hi 

tindran contacte diari per tal que l’adquireixin i l’aprenguin de forma natural i distesa. 

Aquest curs tambè, tindrem una auxiliar de conversa nativa de Califòrnia per tota l’escola 

 (P-1 a P-5). ( Miss Brooke) 

 

 

 
 EXPRESSIÓ RÍTMICA I MUSICAL  (P-0/ P-1/P.2/P.3/P.4 i P.5) 

Professora: Anna Solé 

 OBJECTIUS:  

 Interpretació d’audicions musicals i danses mitjançant l’expressió corporal. 

 Despertar i sensibilitzar als infants sobre els diferents compositors de la historia de la 

música. 

 Assolir nocions bàsiques del llenguatge musical. 

 

 Reconèixer el so d’alguns instruments musicals. 

 Aprendre cançons i millorar l’entonació. 
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 EXPRESSIÓ CORPORAL I PSICOMOTRICITAT (P-2,P.3,P.4 i P.5) 

Professora: Les tutores de cada classe. 

 

 OBJECTIUS: 

 Assolir un bon domini del propi cos i de l’esquema corporal. 

 

 Millorar una bona coordinació de les diverses parts del cos. 

 Aprendre a orientar-se a l’espai. 

 Aquestes classes seran un complement al programa físic que es realitza diàriament  

 

 
ATELIER (P.2, P.3, P.4 i P.5) 

Professores: Les tutores de cada classe. 

 OBJECTIUS: 

 Conèixer diverses tècniques artístiques: gravat, pintura, collage... 

 Aprofitar diferents materials per fer art. 

 Fomentar el coneixement de l’art. 

 Ajudar a formar un esperit crític constructiu. 

 Exercitar els sentits en relació al que ens envolta; jo i el món que  m’envolta. 

 

 
INFORMÀTICA I PISSARRES DIGITALS(P.2/P.3/P.4 i P.5) 

Professores: Les tutores de cada classe. 

OBJECTIUS: 

 Familiaritzar-se en l’ús de noves tecnologies. 

 Aprendre el vocabulari específic. 

 Acostumar-se a millorar el control en el teclat i el ratolí. 

 Complementar el treball en altres àrees d’aprenentatge com la lògica, el càlcul i el 

raonament... 

 

CLASSES D’AJUT PSICOPEDAGÒGIC (P.3/P.4 i P.5) 

Psicòlogues: Lourdes Sánchez i Marta Vicente 

OBJECTIUS: 

 Ajudar als infants en aquells aspectes que presenten major dificultat. 

 Atendre de manera individualitzada a l’infant depenent de les seves necessitats. 

 Completar i reforçar els aprenentatges  d’una manera vivencial i lúdica. 

 

 
AGENDA 21 

Per la nostra Escola ja és el vuitè any que forma part de l’Agenda 21, tot realitzant amb els infants 

diferents projectes engrescadors i propers per a ells/es. Des de l’escola treballem el reciclatge i la 
recollida selectiva, l’estalvi d’aigua i l’hort escolar. 

A  banda d’aquests tres grans projectes, cada curs anem introduint petits canvis i iniciatives en favor 

del Medi Ambient, com per exemple la recollida de l’oli de la cuina i les piles usades, l’ús de material 
de rebuig en les decoracions de l’escola, ... 

 

ESCOLA ASSOCIADA A LA UNESCO 

L’escola Infantil Magnòlia forma part del grup d’escoles associades a la UNESCO desde l’any 1997-

1998 ( 19 anys) 

Els objectius bàsics són: 

 

 Fomentar la cooperació i la Pau Internacionals a través de l’educació escolar 
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  El treball diari en valors, com la solidaritat, la sostenibilitat, el respecte a la nostra 

cultura, etc... 

 La celebració de 4 Dies Internacionals (veure celebracions) 

 

SERVEI DE PEDIATRIA 

    “Servei de telemedicina connectat 24 h. a l’ Hospital de Nens de Barcelona”. Per a totes 

aquelles urgències mèdiques que es puguin donar i dubtes que es poden generar durant l’horari lectiu 

pel que fa a salut, alimentació i al benestar dels nostres nens i nenes. 

 

 

OBJECTIUS: 

 Assessorament nutricional i pediàtric 

 Urgències mèdiques 

 Control sanitari. 

 

9. ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 

 

 ANGLÈS 

 

 

 KIDS 2  Nens i nenes de  P.2. Un dia a la setmana (dijous 17.00 a 18.00 h.) 

   Començarà dijous 6 d’octubre. Classe oberta: 26.1.2017 

 KIDS 3  Nens i nenes de  P.3. Un dia a la setmana (dimarts 17.00 a 18.00 h.) 

Començarà dimarts 4 d’octubre. Classe oberta: 24.01.2017 

 KIDS 4  Nens i nenes de  P.4. Dos dies a la setmana (dilluns i dimecres 17.00 a 18.00 h.) 

Començarà  dilluns 3 d’octubre. Classe oberta: 23.01.2017 

 KIDS 5  Nens i nenes de  P.5. Dos dies a la setmana (dilluns i dimecres 17.00 a 18.00 h.) 

Començarà  dilluns 3 d’octubre. Classe oberta: 25.01.2017 

 

Kids’ final party (Kids 2, Kids 3, Kids 4 and Kids 5): to be confirmed.  

 ANGLÈS MIGDIES: pels nens /es que van a dinar a casa, oferim la possibilitat de fer anglès 

durant l’estona de pati de migdia 30’ cada dia de dilluns, dimarts, dimecres i dijous.  

 

INFORMACIÓ: 93.408.48.87 – secretaria ( Lis ) / coordinació ( Montse ) 

Reunió informativa d’activitats extraescolars d’anglès: dijous 22 de setembre a les 

17:00h a la classe d’anglès, c/ Santa Pau,55. 

 

 MÈTODE SUZUKI EN ANGLÈS ( amb el violí ):  

 Dilluns de 12:50h a 13:50 h: nens i nenes de P.3, P.4 i P.5 ( alumnes 1r any violí) 

 Dilluns de 13:50h a 14:50 h: nens i nenes de P.3, P.4 i P.5 ( alumnes 2n any violí) 

 MUSIC APPRECIATION CLASS (en anglès):  

 Dimarts de 13:50h a 14:50 h: nens i nenes de P.3, P.4 i P.5  

 

 JUDO (PANDA) 

 Dimarts i dijous de 17:00 a 18:00 h. nens i nenes de P.3, P.4 i P.5 

 Dilluns i dimecres de 17:15 a 18:15 h nens i nenes de  Primària 
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  BALLET/ JAZZ (PANDA) 

 Dijous de 17:15 a 18:15 h. nens i nenes de 3 a 5 anys 

 Dimecres de 17:15 a 18:15 h. nens i nenes de 6 a 12 anys 

 

 HIP-HOP (PANDA) 

 Dimarts 17:15 a 18:15 h. nens i nenes de 3 a 5 anys 

 Dilluns de 17:15 a 18:15 h. ( a partir de1r Primària ) 

 

 MÚSICA ( solfeig i piano) (PANDA) 

 Divendres de    17:00 a 18:00 h. (grup I) ( 3 a 5 anys 

         18:00 a 19:00 h. (grup II) ( 6 anys ) 

         19:00 a 20:00 h. Solfeig i piano (grup avançat) 

 

 

Instal·lació “Panda” c/Santa Pau, 55 entrada per la mateixa de l’escola. 

INFORMACIÓ: 93.408.48.87 – Ana Climent o a l’escola  (de 17h. a 18 h.) 

 

 

10. CELEBRACIONS 

 

Amb les festes que celebrem al llarg del curs escolar pretenem apropar els nens a la tradició i 

folklore popular i a tots aquells costums més arrelats a la nostra cultura. 
 

23.09.2016                                         FESTA MAJOR DE BARCELONA “LA MERCÈ” 

 Celebració de la Festa Major de Barcelona amb desfilada de caps - grossos,  balls, danses i jocs  

al pati de l’escola.  

 Confecció i presentació del nostre projecte “Em conec, em cuido, em cuiden” i arribada de tot el 

material que l’envolta. 
28.10.2016                              CASTANYADA 

 Ambientar l’escola per la Castanyada amb les castanyeres i els boletaires. 

 Realització d’un treball manual amb castanyes. 

 Elaboració de panellets. 

 
27.10.2016                                 HALLOWEEN 

 Celebració de la festa de Halloween. Durant els dies previs a Halloween descobrirem els seus 

misteris, secrets i  tradicions. També la màgia de les bruixes, les fades i els fantasmes. 

Recrearem els colors negres de la nit i les tonalitats taronges de les carabasses.  

Ens disfressarem, cantarem i ens divertirem com si tinguéssim por.  

 

Setmana del 21 al 25.11.2016                   STA. CECÍLIA: “FESTA DE LA MÚSICA” 

 Gaudir d’aquesta setmana dedicada a la música mitjançant la confecció de murals de contes 

musicals. 

 Manipular els instruments o d’altre material que entre tots portem a l’escola. 

 Gaudir d’un concert de cançons i danses dedicat als nostres companys de l’escola.  

 
Setmana del 12 al 16.12.2016                                  NADAL 

 Arribada del “ Tió” (12.12.2016). 

 “Caga Tió” Festa de Nadal pels nens (16.12.2016) 

 

Setmana del 19 al 23.12.2016                                  NADAL 

 Berenar dels pares a l’escola. (dilluns 19 de desembre, P.4 i P.5) (dimarts 20 de desembre, 

P.0,P.1,P-2 i P.3) 
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  Treball nadalenc.(el dia del berenar de pares) 

 Lliurament de l’àlbum del 1er. Trimestre, P.2, P.3, P.4 i P.5 (el dia del berenar de pares) 

 Dinar de germanor (21.12.2016) 

 

 
30.01.2017                                      DIA DE LA PAU I LA NO VIOLÈNCIA 

 Sensibilitzar a l’alumnat sobre la importància de la paraula PAU 

 Activitats on s’impliquen mestres, nens, famílies. 

 

 

Setmana del 20 al 24.02.2017                                 CARNESTOLTES 

 

 Arribada i manaments del Rei Carnestoltes. 

 Dijous gras dia 27 de febrer: “Dia de la Truita” 

 Disfresses i màscares. 

 

 

14.02.2017                                                VALENTINE’S DAY 

 

 Celebrar el dia de Sant Valentí amb les teachers . Celebrem en sentit ampli el Dia de l’Amor. 

L’amor a la vida, a la família,  a la naturalesa , a l’escola, als amics i amigues i a totes les 

persones que estimem i ens estimen. Amor als animals i a les plantes. 

 
21.02.2017                                   DIA DE LA LLENGUA MATERNA 

 

 Importància de conservar la nostra llengua com a difusió de la nostra cultura. 

 
17.03.2017                           DIA DEL PARE 

 Treball manual del pare (P.0, P.1 i P.2) 

 
22.03.2017              DIA MUNDIAL DE L’AIGUA  

 

 

7.04.2017                           PASQUA 

 Dinar de germanor i elaboració de la “MONA”. Festa i berenar amb els nens. 

 Treball manual de Pasqua.. 

 Lliurament de l’àlbum del 2n. Trimestre. 

 
24.04.2017            DIA DE LA TERRA 

 Recordem la importància del Planeta Terra, de cuidar-lo i respectar-lo. . 

 
Setmana del 24 al 28.04.2017                                                                      SETMANA DELS AVIS  

 Diada de Sant Jordi (treball manual) 21.04.2017 

 Representació alumnes de P.5 

 
26.04.2016                                                                                                        PORTES OBERTES  

 L’escola ofereix a totes les famílies ( externes i internes de l’escola)  

una visita guiada per totes les instal·lacions amb mestres i educadores de l’escola. 

 

5.05.2017                               DIA DE LA MARE 

 Treball manual de la mare (P.0, P.1 i P.2) 

15.05.2017                   DIA DE LA FAMÍLIA 

 Treball manual de la família (P.3, P.4 i P.5) 

 
27.05.2017                                                                                  FESTIVAL FI DE CURS 

 Alumnes de P.2, P.3, P.4 i P.5. 
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21.06. 2017 

 Dinar de germanor 

 Acomiadament del curs. ( P.3, P.4, P.5) 

 Lliurament d’àlbums i treballs del 3er. trimestre  ( P.3, P.4, P.5) 

 

14.07. 2017 ( P.0, P,1, P2) 

 Lliurament de treballs del 3er. trimestre. 

 
 28.07. 2017 ( P.0, P,1, P2) 

 Acomiadament del curs 

 

 
DINARS DE GERMANOR 

 Per tal d’acomiadar cada un dels trimestres es realitzaran al llarg del curs tres dinars de 

Germanor. (un dinar per trimestre) 

 Dinar conjuntament nens i mestre amb un menú diferent i adequat a l’època de l’any. 

 És una activitat oberta a tots els nens de l’escola. 

 

 
BERENAR DE PARES 

 És un berenar que es fa a finals del primer trimestre a la classe dels vostres fills on tots junts; 

pares, mares, nens, nenes, avis, àvies, germans i mestres gaudiran d’una agradable estona. 

 Berenar de pares:  19.12.2016- P4 i P5 

 

 Berenar de pares:  20.12.2016- P0, P1, P2 i P3 

 

- Visita de les famílies a la classe 

- Celebració del Nadal 

- Recollida de treballs 

 

FESTES D’ANIVERSARI 

 P.1 i P.2 – Celebrarem els aniversaris el mateix dia. 

 P.3, P.4 i P.5 – Els divendres a la tarda es celebraran els aniversaris de la setmana. 

 NO es poden portar llaminadures ni regalets als nens i nenes. 

 Podeu portar berenar per celebrar-ho tots junts (recordeu que tal i com indica el Departament de 

Sanitat, ha de ser de pastisseria ja que ha d’estar elaborat amb ous pasteuritzats) o bé podeu 

encarregar a la cuinera de l’escola un pa de pessic (prèvia reserva mínima d’una setmana, a 

secretaria). 

 

11. ACTIVITATS AMB LES FAMÍLIES 

 

 Reunions de curs per classes: 19.09.2016 (P-2, P-4 i P-5) 

 

 Reunions de curs per classes: 26.09.2016 (P-0, P-1, i P-3) 

 
 Reunió informativa d’activitats extraescolars d’anglès: 22.09.2016 a la classe 

d’anglés, c/ Santapau,55. (Kids 2, Kids 3, Kids 4 i Kids 5) 

 

 

- Programació del curs 

- Activitats complementàries 

- Desenvolupament neurològic específic per edats  
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        23.02.2017 – Carnestoltes 

 P.2, P.3, P.4 i P.5 – Passejada pel carrer disfressats 

 

 

P.2 – “Aquesta setmana coneixem a ... 

 Els pares esteu convidats a participar amb una activitat a l’aula. 

 

P.3 - Protagonista de la setmana 

 Consisteix en dedicar una setmana a un nen/a de la classe dels Elefants. D’aquesta manera coneixem el 

què més li agrada, la seva música preferida, compartim la joguina que més li agrada, el seu conte, …  

Així ens coneixem tots plegats una miqueta més. 

 

          26.04.2017 - Portes obertes ( 0-3 ) 

 

 Els pares externs a l’escola són convidats a passejar per les instal·lacions i  

conèixer l’equip educatiu.    

     

          27.05.2017 – Festival de fi de curs  

 Actuaran els alumnes de P.2, P.3, P.4 i P.5 

 

 

Temps de família  

- Per tal d’enfortir el vincle família - escola i propiciar un encontre entre famílies amb la finalitat 

de: 

  Compartir famílies–infants moments lúdics amb intenció educativa dins l’espai  

    escolar. 

   Aportar recursos pedagògics tan a infants com a les seves famílies. 

   Reflexionar plegats sobre com poder respondre a les necessitats  i l’evolució dels    

    nens i nenes.  

 

IMPORTANT: “Temps de família” tindrà un espai–taulell corresponent a l’entrada de 

l’escola (Emili Roca nº 58) on durant tot el curs anirem exposant els diferents tallers i/o xerrades 
que es vagin plantejant. Hi haurà 2 tipus de sessions, totes dues gratuïtes: 

 

- Tota la informació referent als tallers s’exposarà al taulell de l’entrada de l’escola (Títol del 

taller, objectius, material necessari que cal dur a la sessió, dates, horaris, etc.) i per poder 

confirmar la vostra assistència a les sessions caldrà: 

 

 Anotar el nom de l’ infant  (a la  llista corresponent)  

 Anotar el nombre d’adults que acompanyaran a l’ infant  (en la  llista corresponent) 

 

El nombre de places per cada sessió serà limitat 

 

Escola de pares: 

Per aquelles famílies interessades en aprofundir en els temes relacionats en el dia a dia de 

l’educació dels infants us proposem participar a la nostra Escola de Pares. Un espai de suport i 

assessorament en el que -sempre en petits grups de treball i de forma pràctica i 
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 dinàmica- anem tractant diferents temes que sovint angoixen a casa, de manera que la tasca 

educativa sigui més satisfactòria i agradable per a tots.  

L’Escola ho planteja com un projecte de continuïtat durant tot el curs, amb una periodicitat 

quinzenal  i el  porta a terme una psicòloga especialista en Educació Infantil. 

 
 

12. ALTRES 

 

1. Preguem i recordem la necessitat i conveniència de complir les normes generals del 

Centre. 

2. Recordeu la importància de posar el nom i cognom a totes les peces de roba que porta 

el nen a l’escola així com posar la veta en aquelles peces que s’hagin de penjar. 

3. Complir l’horari escolar i les hores concertades ens pot beneficiar a tots. 

4. Agraïm moltíssim la vostra col·laboració en aquests aspectes. 

 

 

Atentament, 

 

MARTA CAMÍ 

 

Direcció 

 

 

 

 

 


