
Pastoral  
“No tingueu por. Busqueu Jesús de Natzaret, el crucificat; ha 
ressuscitat, no és aquí; mireu el lloc on el van posar”. Les paraules 
de la Vetlla Pasqual ressonen plenes de força. Busquem Jesús en el 
lloc de les benaurances, el lloc de les curacions, el lloc de les 
incerteses. Cerquem-lo, també, en la nostra pròpia vida, en la 
nostra quotidianitat. Després d’escoltar les paraules de l’Evangeli, 
sabem que el bé és més fort que el mal, que l’amor és la força més 
poderosa que existeix, és el triomf que Crist ens ofereix. Per això 
som dones i homes d’esperança, testimonis de resurrecció. 

Setmana Cultural de Sant Jordi 
2023 
Durant la setmana de Sant Jordi es faran diverses activitats, dins 
les quals es durà a terme el concurs literari anual per a educació 
primària.  

Educació infantil farà tallers 
d’activitats diverses dedicades a 
la figura de Sant Jordi. 

Divendres 21, es farà la Gala de 
repartiment de premis per a 
l’alumnat educació primària i es 
presentarà el nou element de la 
festa de Sant Jordi.  

L’alumnat de 3r de primària ha 
preparat una actuació i cantarà 
unes cançons per a tot l’alumnat 
de primària al teatre. 

El mateix dia, els nens i les nenes d’educació infantil rebran la 
visita d’una contacontes (patrocinada per l’AMPA). 

Enguany, P5 representarà la Llegenda de Sant Jordi al teatre de l’escola. La representació es 
farà per a l’alumnat d’infantil, cicle inicial i també per a les famílies.  
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Premis Pilarín Bayés 
Tres contes de l’alumnat de 
primària han estat 
seleccionats en aquesta 
edició dels premis Pilarín 
Bayés. Donem l’enorabona 
als contes de 2n, 4t i 6è de 
primària i esperem que 
tingueu molta sort en la tria 
final. Les famílies podeu 
votar els contes seleccionats 
entrant a la web: 
www.premipilarinbayes.org.                                           
Els contes són: La grulla i la 
Mei, La colla d’en Firulai i El 
gran discurs. 
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Summer Camp (casal d’estiu a l’escola) 
Us informem que aquest any l’escola tornarà a organitzar un casal d’estiu.  
Dates: des de l’última setmana del mes de juny fins el 21 de juliol. Contractació per setmanes. 
Horari: de 9 a 13 h 
Servei d’acollida: de 8 a 9 h 
Servei de menjador: de 14 a 15 h 
✅  Campus d’estiu Summer Camp de P3 fins a 6è de primària. El professorat de l’escola 
oferirà activitats de lleure, tallers de lettering, manualitats, jocs, activitats a l’hort, dansa, 
teatre i esport.  
Totes les activitats seran en anglès.  
Si esteu interessats poseu-vos en contacte a través del correu electrònic 
lapresereus1906@gmail.com 
🌀 Més endavant informarem dels preus. 

2n Campus d’estiu del Club Futbol La Presentació 
Estem preparant el 2n Campus d’estiu de futbol. Està pensat per als nens i les nenes que vulguin fer 
futbol durant l’estiu, ja sigui per continuïtat de l’activitat que fan a l’escola durant l’any o per 
començar de nou en el món del futbol.  

Dates: des de l’última setmana del mes de juny fins el 21 de juliol. Contractació per setmanes. 

Horari: de 9 a 13 h 
Servei d’acollida: de 8 a 9 h i de 13 a 14 h 
Servei de menjador:  de 13 a 15 h 
Piscina: un dia a la setmana aniran a la piscina del Reus Deportiu. 
Us anirem informant més endavant. 
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Activitats del mes d’abril de 2023 

DIA CURS ACTIVITAT

De l’11 al 14 De P3 a 2n primària Easter week

11 3r primària Excursió: visita i taller a la Pedrera de Barcelona i visita al 
Parc de Torreblanca

12 i 13 2n primària Visita guiada a la biblioteca del Centre de Lectura

12 5è  Activitat Reus 2030:  L’arbrat urbà

12, 13 i 14 2n ESO Viatge a Girona

mailto:lapresereus1906@gmail.com
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DIA CURS ACTIVITAT

14 4t primària  Excursió: Tarragona Romana

Diumenge 16 Comencen les celebracions de la 1a comunió

Del 17 al 21 Infantil i primària Setmana cultural de Sant Jordi

Del 17 al 21 ESO English week

17 De 3r a 6è de 
primària

Celebracions de Pasqua

17 i 24 4t primària Activitat Còdol educació: Ruta enigmàtica per la 
Prioral i el Campanar

18 i 19 P4 Visita guiada a la biblioteca del Centre de Lectura

20 3r ESO Sortida esportiva: volei platja a Salou

20 P3, P4 i P5 Presentació d’un nou element festiu de Sant Jordi

20 2n Activitat: Descobrim el món a 4 potes

21 De 1r a 6è primària Gala d’entrega de premis Sant Jordi 2023

21 Infantil Actuació d’una contacontes

24 P5 famílies Representació de la llegenda de Sant Jordi a les 16 h 
al teatre de l’escola. Entrada per la porta principal

24 5è Activitat Reus 2030: La vida als solars

24 ESO Celebracions de Pasqua

25 1r ESO Sortida esportiva: Jungle treck a Tamarit

26 2n primària Lliurament de diplomes de l’activitat Cap nen sense 
saber nedar

27 3r primària Activitat Còdol educació: Pau Casals, amic dels ocells

28 4t ESO Sortida esportiva: cursa d’orientació a l’ermita de 
Puigcerver

1 de maig Festa Dia del treball

2 de maig Festa Dia de lliure disposició 
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