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1. INFORMACIONS GENERALS 
 

1.1 Lliurament de notes i informes 
Donarem les notes del 2n trimestre als alumnes de Primària, el divendres 
dia 7 d’abril. Haureu de retornar el resguard tornant de Setmana Santa. Els 
alumnes de l’ESO ja van rebre els informes a mitjans d’aquest mes de març. 
 

1.2 Colònies i viatge de 4t d’ESO 
Aquest mes d’abril se n’aniran de colònies els alumnes de: 

 P4 : 20 i 21 d’abril, a Cal Diable (Pontons) 

 P-5 : 20 i 21 d’abril, a Artur Martorell (Calafell)   
Els alumnes de 4t d’ESO se’n van de viatge aquesta primera setmana d’abril. 
Aquest any han fet moltes activitats, que no sols els ha servit per recollir 
diners, sinó que han ofert a la comunitat educativa moments de convivència i 
participació. Aprofitem aquest Som el Cim per fer un reconeixement a tots 
els que us heu implicat en aquesta gestió, alumnes, mares i pares i 
tutores de 4t d’ESO, AMPA, i famílies de l’Escola que heu aportat el 
vostre gra de sorra comprant berenar o participant al Túnel del Terror i a 
la fira de Carnaval. 
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1.3  Setmana cultural i Mare de Déu de Montserrat 
Del 24 al 28 d’abril, entorn de Sant Jordi i de la Mare de Déu de 
Montserrat, celebrarem la setmana cultural. Durant la setmana es fan diverses 
activitats culturals i de celebració. Us n’anomenem algunes.  
A Infantil i Primària: 

 A Primària i Infantil, faran una activitat de dinamització de la lectura. 
Els alumnes de 5è i 6è llegeixen en veu alta a alumnes de 3r i 4t i els 
de 1r i 2n expliquen contes als d’Educació Infantil.  

 Els alumnes de 4t ens mostraran un ball popular que han aprés aquest 
any a la classe de música: Les sardanes. 

 El dimecres a la tarda farem un parell de gimcanes: els grans per 
Vilanova (de 3r a 6è) i els de P5, 1r i 2n pel pati. 

A l’ESO faran activitats relacionades amb diverses matèries: 

 Tallers: de didjeridoo, esmorzars saludables, crosstitch gegant... 

 Sortides: recorregut per l’Ortoll, visita a la Geltrú medieval, al 
museu d’història de Catalunya, visita a la “Zona e” 

 Col·laboracions: Roses contra l’oblit 

 
El dijous 27, dia de la Mare de Déu de Montserrat, farem : 

• El concurs literari dels Jocs Florals al qual hi participen tots els 
alumnes de primària i ESO. El jurat estarà compost de pares, 
mestres i alumnes. 

• L’Ofrena a la Mare de Déu de Montserrat, patrona de l’escola. Els 
alumnes de Primària i Educació Infantil podran portar una flor, 
sense embolicar, que anirem deixant, per classes, a la imatge de la 
Moreneta que col·locarem al pati. 

• L’Eucaristia de la nostra Festa Major. El mateix dia 27 fem una 
Eucaristia amb els alumnes de 4t, 5è, 6è de Primària i els alumnes 
de l’ESO que també volen participar. Està oberta a les famílies i els 
infants hi participen activament preparant part de la litúrgia i 
encarregant-se dels cants. Serà a les 15:30 al pati de la Rambla. 

 

1.4 Fem un conte per Sant Jordi 
Amb l’objectiu de reforçar el gust per la lectura, fomentar la creativitat i facilitar 
el contacte i la col·laboració entre els alumnes de la Comarca, el Centre de 
Recursos Pedagògics organitza l’elaboració d’un conte de manera cooperativa. 
Es tracta d’elaborar contes entre diversos grups de les escoles de la 
comarca: un inicia el relat, l’altre continua i així fins que arribi al darrer, que 
l’haurà d’acabar.  
Hi participen els alumnes de P5 Castellers i de Cicle Inicial. 
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1.5 Calendari 
L’escola romandrà tancada des del 8 d’abril fins al 17 per vacances de 
Setmana Santa.  
 

1.6 Preinscripcions curs 2017-2018 
Recordeu, el període per entregar les sol·licituds de preinscripció per a P3 
s’acaba el dimarts vinent, 4 d’abril. 
 
 

2. ADMINISTRACIÓ I SERVEIS 
 

2.1 Casal d’Estiu i Casalet 
Com el curs passat oferirem Casal durant el mes de Juliol i Casalet durant les 
tardes de jornada continuada. 
 
Aquest any però us oferim tres modalitats de casal: 
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El Casal Star lectors l’oferirem del 26 de juny al 14 de juliol. El casal de Sons 
del 3 de juliol al 14 de juliol. El casal de Divertàlia l’oferirem del 26 de juny al al 
28 de juliol.  
 
 
El Casalet l’oferim de 15:00 a 17:00 del 5 al 21 de juny.  

 
Més endavant us en donarem més detalls. 
 

2.2 Estada a Anglaterra i colònies en anglès 
El període d’entrega de sol·licituds d’inscripció a l’estada a Anglaterra i a 
les colònies en anglès, serà del 18 al 21 d’abril, tot just a la tornada de 
Setmana Santa. 
 

2.3 Activitats AMPA 
Aquest dissabte, 1 d’abril, l’AMPA us ofereix l’activitat ”Pinta el teu 
paraigües”.  Recordeu que la convocatòria és a dos quarts d’onze. 
Igualment, el divendres vinent, 7 d’abril l’AMPA organitza un taller 
d’alimentació saludable, per a pares i mares. Els que n’estigueu interessats 
us heu de inscriure comentant-ho als vostres delegats. 


