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Pastoral
La primavera ja ha arribat, l'esclat de la naturalesa,
la bellesa dels prats, la fragància de les flors, els
paisatges per emmarcar que ens regalen els
ametllers florits... La naturalesa somorta pel fred de
l'hivern esclata amb vida renovada per donar nous
fruits. I amb aquesta vivència, els cristians vivim
alhora l'esclat també d'una nova vida, la Pasqua de
Jesús, el seu pas de la mort en creu a la resurrecció
a la vida definitiva. D'aquesta manera la Pasqua no
és una celebració externa, no és només la mona, la
Pasqua ha de ser també una celebració profunda i
renovadora per a tots! Viure amb alegria la
resurrecció de Jesús i de tots els homes, i començar
a viure-la ja nosaltres; ressuscitar les relacions a
vegades malmeses per la
duresa de cor, ressuscitar la
nostra relació amorosa amb
Déu, ressuscitar el nostre
compromís gratuït amb tothom.
Bona Pasqua!
Esmorzar solidari
El passat 5 de març vam fer l’esmorzar solidari
(degut al mal temps, es va haver de fer a les aules).
Heu de saber que la vostra aportació econòmica ha
estat molt important i que tots els
donatius s’enviaran a l’escola de
l’Índia.
Moltes gràcies!!!
DVD solidari. Projecte Suma-t’hi
Encara esteu a temps de demanar el DVD solidari
del Carnaval 2018 per només 5 €.
Tots els diners recaptats amb la venda del DVD
aniran destinats a l’escola de l’Índia.
Es donarà durant la setmana de Sant Jordi.
Mercat del llibre de 2a mà
Recordeu que si teniu llibres a casa que ja no llegiu,
ens els podeu portar a l’escola. Nosaltres els
vendrem al mercat solidari al pati durant el dia de
Sant Jordi. Tot el que recollim anirà destinat al nostre
projecte solidari Suma’t-hi!

Concurs fotogràfic
Animeu-vos a participar al concurs de fotografia. Les
fotografies les podeu enviar digitalment a través de
l’adreça de correu electrònic:
cgarcia@lapresentacio.cat
Data límit per enviar-les: 6 d’abril

Abril 2018
Campanya de recollida de
concurs Apilo XII
Continuem
amb
la
campanya de recollida de
piles.
Som-hi! Entre tots omplirem
el coet de l’Apilo XII.

piles

pel

Setmana Cultural de Sant Jordi 2018
Estem preparant la Setmana Cultural de Sant
Jordi. Aviat rebreu un tríptic amb més
informació.
Per a l’alumnat de primària
 Concurs
literari
en
llengua catalana i anglesa
 Representació
de
contes
L’alumnat de cicle superior farà petites
representacions de contes per a tot
l’alumnat d’educació infantil.
 Representació de la llegenda de Sant
Jordi
L’alumnat de P5 representarà la Llegenda
de Sant Jordi per a tot l’alumnat d’infantil i
primària i per a les famílies.
 Visita a les diferents biblioteques del
nostre voltant
 Visita a la biblioteca de l’escola (P3)
 Visita a la biblioteca del Centre de
Lectura (P4)
 Visita a la biblioteca Xavier Amorós
(P5)
Per a l’alumnat de l’ESO
Faran diferents activitats en llengua catalana i
castellana per commemorar l’any Pompeu
Fabra.
Visita dels autors literaris
La Noemi Bagés vindrà a fer dues xerrades
dels llibres que s’han llegit l’alumnat de l’ESO.

Auxiliars de conversa
El projecte multilingüe està tenint molt d’èxit i us comuniquem que, per a l’any
que ve, també tindrem dues auxiliars de conversa, una per a primària i una
altra per a secundària, i que ja comencem a buscar famílies que les vulguin
acollir.
Si voleu tenir una auxiliar de conversa a casa vostra durant un trimestre,
només cal que ho comuniqueu a la porteria de l’escola.
ACTIVITATS DEL MES D’ABRIL DE 2018
DIA
3

CURS
5è A primària

ACTIVITAT
Educació viària al parc de trànsit de la ciutat

4

5è B primària

Educació viària al parc de trànsit de la ciutat

4

3r primària

Excursió: Castell templer de Miravet

5

P3

Visita al mercat central de Reus

6

Concurs de fotografia

Últim dia per enviar les fotografies del concurs

9

ESO

Celebracions de Pasqua

10

6è primària

Visita de l’Il·lustre Sr. Alcalde de Reus i la regidora
d’ensenyament pel projecte multidisciplinari que han
dut a terme l’alumnat de 6è de primària

13

Si teniu fills/es que hagin de començar a l’escola, comença el període de
preinscripció fins el 24 d’abril

16

3r, 4t, 5è i 6è primària

Celebracions de Pasqua

18

P3, P4 i P5

Teatre: Els músics de Bremen al Teatre Bartrina

19

1r i 2n primària

Festa dels amics de Jesús

19

P4

Visita a la biblioteca infantil del Centre de Lectura

20

P3

Visita a la biblioteca de l’escola

20

P5

Visita a la biblioteca Xavier Amorós

20

5è primària

Visita al Castell de Calafell

Tota l’escola

Setmana Cultural de Sant Jordi

24

3r ESO

Sortida esportiva. Volei a Cambrils

24

FEAC infantil

Trobada FEAC a les 20:30 h

25

Des de P3 fins a 4t primària

Representació de la Llegenda de Sant Jordi

25

3r i 4t ESO

Xerrada de l’escriptora Noemi Bagés

25

FEAC primària i ESO

Trobada FEAC a les 20:30 h

26

4t ESO

Teatre a La Salle: La plaça del diamant

26

P5 Famílies

Representació de la Llegenda de Sant Jordi a les
15:30 h al teatre de l’escola

27

3r ESO

Teatre a la Salle: Historia de una escalera

27

Tota primària

Gala de Sant Jordi. Entrega de premis

27

P3, P4 i P5

Espectacle conta contes Lo cuentista del tossar

Tota l’escola
FESTA

Festa de lliure elecció
Dia festiu. Festa del treball

Del 23 al 27

30 d’abril
1 de maig
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