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INDEX
FESTA D’INAGURACIÓ
“La societat es transforma i l’escola ha de modificar les seves tendències,
per adaptar-se a les necessitats del present, i a les que es dibuixin en
l’horitzó del futur.
Rosa Sensat
FESTA D’INAUGURACIÓ
La del passat dissabte 19 de març va ser una gran jornada de celebració en comunitat, en la
qual les emocions ens van acompanyar en tot moment. Volem agrair a tothom que ha fet
possible aquesta festa i especialment a tothom que ha fet possible que ara ja puguem gaudir
del nostre edifici definitiu. Volem fer una menció especial a l’Anna Comas i la Marta Piriz com
a motor de tot plegat.
Gracies famílies, espai migdia i equip de mestres. Gràcies espacialment a l’Otger per la seva
màgia, a Colla Jove de Barcelona per portar a l’escola la passió pels castells (hem de fer més
coses junts ...),a la Patricia per aportar la seva inestimable qualitat en el món de la dansa
urbana, al Noel pel seu fantàstic taller de grafiti, a SINCRO per fer compartir amb la nostra
comunitat el seu art, i a la Tagerband per ajudar-nos amb tantes coses i brillar amb la seva
proposta d’animació.

SANT JORDI
El pròxim divendres 22 d’abril celebrarem la diada de Sant Jordi a la nostra escola. Aquesta
serà una celebració oberta a les famílies i tindrà lloc en horari de tarda. Les portes s’obriran
per l’alumnat de primària a les 15:10h, i a les 16:00h per infantil.
Aprofitarem la jornada per fer d’aquell dia les portes obertes a famílies del mes, per tant, la
recollida serà a dins de les aules un cop hagi finalitzat la jornada i seguint els horaris habituals.
Per a la celebració d’enguany proposem fer un recorregut literari per les instal.lacions del
centre. Passejant per l’escola trobareu propostes de caràcter molt divers relacionades amb el
món de la literatura en totes les seves variants.
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CALENDARI ESCOLAR
vacances de primavera.
De l’11 d’abril al 18 d’abril
de 2022, ambdós inclosos.
acaben les classes:
22 de juny de 2022
Festes de lliure disposició:
7 de desembre, 28 de febrer
i 3 de juny.

•

Presentació de reclamacions: del 22 al 28 d'abril de
2022

•

Sorteig del número de desempat: 9 de maig de 2022

•

Llista ordenada definitiva: 3 de maig de 2020

•

Ampliació de petició de centres per a les sol·licituds que
no han obtingut cap assignació (assignació d'ofici): del
27 de maig a l’1 de juny de 2022

•

Llista d'alumnes admesos i llista d'espera: 10 de juny de
2020

SORTIDES
5 d’abril, 2n A i B, aniran al Palau Sant Jordi a participar en el
“Dansa Ara”.
26 d’abril, 3r i 4t a l’escola a l’obra de teatre en anglès
“Tarzan”
27 d’abril, tot infantil anirà al SAT a veure l’obra “L’arc de
Sant Martí i la Lluna”.
27 d’abril, l’alumnat de 4t gaudiran a l’escola d’una activitat
de percussió corporal.
28 d’abril, P3 i P4 aniran al MNANTEC a fer les activitats
“Explora” i “Els colors de la llum” respectivament.
28 d’abril, la Guàrdia Urbana farà un taller per l’alumnat de
1r a l’escola.

Matrícula
Alumnes preinscrits amb plaça assignada a segon cicle
d'educació infantil i educació primària: del 20 al 27 de
juny de

28 d’abril, l’alumnat de 3r anirà a la plaça del Fòrum a fer una
activitat d’orientació.

Al web de la preinscripció trobareu tota la informació relativa
al procés.
https://preinscripcio.gencat.cat/ca/inici/

05 de maig. Tot infantil gaudirà de l’obra “el cargol i l’herba
de poniol” de la companyia El botó màgic

ANIVERSARIS

05 de maig, 5è aniran al CEM La Marbella a fer una activitat
de bàdminton.
09 de maig, 4tB faran a l’escola el taller Netegem l’aigua a
càrrec de WAW (we are water foundation).

Els divendres a la tarda recuperem la celebració d’aniversaris a
dins l’escola. La comissió de festes ha preparat un document
amb la normativa de funcionament que trobareu fent clic al
següent enllaç:

17 de maig P4 aniran a l’Auditori a veure l’obra “Els colors del
metall”.

https://drive.google.com/file/d/1CDZLJqHApNC_OYXphLhwCH
MSAhSMO4yW/view?usp=sharing

23 de maig, 5è participaran a la Cantània a l’Auditori.
25 de maig, l’alumnat de 6è gaudirà d’una activitat de beisbol
a les instal·lacions de Montjuic.
31 de maig, l’alumnat de 1r participaran a la cantata “La
Fabrica de colors”.
7 a 10 de juny, 6è faran el viatge de final de curs a Cala
Montjoi
17 de juny, tot infantil faran sortida de final de curs al Parc de
Gualba.

PREINSCRIPCIÓ CURS 2022 - 2023
Les dates previstes per l’administració són:
•

Presentació de sol·licituds: del 07 al 21 de març de 2022

•

Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 21
d'abril de 2022
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SETMANA DEL TEATRE
Durant la darrera setmana d’aquest trimestre, tots els grups
de l’escola gaudiran d’activitats relacionades amb el món del
teatre.
La setmana del teatre l’organitza la comissió mixta de teatre,
que ja treballa, també, per muntar l’obra d’aquest curs amb la
participació de l’alumnat de sisè.

FIRA DEL COMERÇ
Ja tenim data per la celebració de la fira del comerç solidari de
la nostra escola. Serà divendres 27 de maig en horari de
tarda. Apunteu-vos la data al calendari!

