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S’ACABA EL 2n TRIMESTRE 
Ens tornem a veure el dimarts  6 d’abril del 2021. 

 

 

Tornen les sortides i colònies 
Mona de Pasqua 

Divendres 26 de març és l’últim dia del segon         
trimestre. És tradició que aquest dia fem les        
mones de Pasqua pel matí barrejant alumnat       
de diverses aules i per la tarda ens la         
menjàvem. 
Aquest curs, no volem deixar de fer les festes i          
ens hem adaptat a la nova situació. Cada        
alumne tindrà una magdalena que farcirem de       
xocolata i la decorarem. 
L’alumnat haurà de portar una cullera petita       
(per posar la xocolata) i un tovalló.  
Ens posarem en contacte amb tot l’alumnat       
que tingui alguna intolerància per pactar què       
poden menjar. 
 

Des de l’1 de març del 2021 s’han recuperat les sortides i colònies             
en l’àmbit educatiu. El professorat de l’escola ens hem afanyat a fer            
les reserves per aquest tercer trimestre. 
Ens hem estrenat el dimecres 17 i el dijous 18 de març amb una              
visita de l’alumnat de tercer a veure edificis i fauna del centre            
històric de Vic. 
L’alumnat de P3 anirà a Taradell a la granja Casablanca, els de P4 al              
parc de les olors de Taradell i els de P5 a veure les abelles a Can                
Panosa, Sant Pere de Torelló. 
L’alumnat de primer anirà a Espinelves a fer l’activitat «camina          
descalç», els de segon al molí de la Riera de Sant Pere de Torelló,              
els de tercer aniran a veure la recuperació d’animals a Camadoca i            
aniran de colònies el 25 i 26 de maig. 
I de la comunitat dels grans, l’alumnat de quart aniran al Mont Sant             
Benet al Bages, l’alumnat de cinquè a les Coves de Toll a Moià i els               
de sisè aniran de colònies el 31 de maig i 1 de juny a Guardiola de                
Berguedà. 

 

Comissió Social 

L’última setmana del segon trimestre ve      
marcada per les eleccions a la Comissió Social.        
L’alumnat de tercer, quart i cinquè que       
voluntàriament vulgui presentar la seva     
candidatura per formar part de la Comissió       
Social tindrà una setmana per convèncer els       
seus companys i companyes per rebre els seus        
vots. 
Recordem que aquesta iniciativa neix per la       
voluntat de l’escola de treballar els valors       
(companyonia, solidaritat, germanor, etc)    
d’una manera significativa. 
  

Informes 2n trimestre Mercat de llibres de 2a mà Canvi en les entrades i sortides 

Us informem que el dijous 25 de       
març us enviarem els informes     
del segon trimestre pel correu     
corporatiu de l’alumne. 
Us recordem que a Infantil no hi       
ha informe del segon trimestre. 
Molt bona setmana Santa a     
tothom! 

 
El dijous 22 i el divendres 23       
d’abril, l’escola farà un mercat     
de llibres de segona mà a 1       
euro. Estem renovant les    
biblioteques d’aula i els llibres     
de consulta i volem    
substituir-los per llibres nous. 

Atenció!! 
A partir del dimarts 6 d’abril, l’alumnat de        
primària que té germans a infantil no baixarà        
per dintre de l’escola.  
Les famílies hauran de recollir els més petits i         
pujar a buscar els més grans.  


