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Encén la teva llum
El proper dia 2 celebrarem la festa de la Llum, la
festa de la Candelera, coincidint amb la festa
litúrgica de la presentació de Jesús al temple.
A l’evangeli Jesús ens diu que els cristians som
“la llum del món” i ens convida a fer brillar
aquesta llum davant els altres.
Si posem una llanterna encesa o una espelma
encesa sota una capsa, o sota una taula, de ben
poc servirà. En canvi si la posem en un lloc
elevat o enmig d’una taula, llavors quedarà tot
il·luminat .
Si som bones persones però mai ajudem a
ningú, mai compartim, mai juguem amb els
altres,
ningú
sabrà
com
de bones
persones som. En canvi, si compartim, si som
amables, si diem paraules boniques als
companys, tothom s’adonarà que som bones
persones, tothom podrà veure la nostra llum
personal.
Per tant, com a bon cristià I
seguint el lema del curs,
Encén la teva llum i brilla.
Proves d’avaluació de 4t d’ESO
Entre les mesures que s’han emprès per millorar
els resultats del sistema educatiu de Catalunya, el
Departament d’Ensenyament fa una prova
d’avaluació externa de tot l’alumnat de 4t d’ESO.
Els resultats de la prova proporcionaran informació
acurada de tot l’alumnat en l’últim curs de
l’escolarització obligatòria, la qual cosa permetrà
que cada centre pugui potenciar els seus punts
forts i corregir-ne els febles.
Per tant, els dies 12 i 13 de febrer l’alumnat de 4t
d’ESO farà les proves per
avaluar els coneixements
bàsics que han d’haver
adquirit en els àmbits de
matemàtiques,
cientificotecnològic i llengua
(catalana, castellana i estrangera).
IX Concurs fotogràfic
Ja podeu preparar les fotografies del lema
d’enguany encén la teva llum i brilla.
Animeu-vos!!!
Us informarem de les bases més endavant.

Febrer de 2019
Carnaval. Dijous, 28 de febrer
L’espai, l’última frontera
Obrirem les portes a les 15:20 h perquè que us
pugueu situar al voltant de la pista. L’alumnat
començarà a desfilar a les 15:30h i,
seguidament, sortirà per la porta d’educació
infantil per iniciar la rua pel carrer (també us
podeu situar al carrer per veure-la). El
recorregut de la rua serà el següent:
 pujarem pel carrer d’Anselm Clavé cap al
carrer de Sant Miquel (Vermut Rofes)
 baixarem pel carrer de Sant Vicenç
 tornarem a entrar a l’escola per la porta del
carrer de Sant Vicenç (només entrarà
l’alumnat) i tornarem al pati.

ENTRADA I SORTIDA FAMÍLIES:
PORTA DE FERRO DEL
CARRER D’ANSELM CLAVÉ
No prengueu els/les nens/es després de la
rua. Sortiran a les 17 h de la tarda com de
costum.
Hi haurà activitats extraescolars.
Jornada de portes obertes
El 7 de març l’escola obrirà les portes a totes
les famílies que tinguin fills per començar a
l’escola el curs 2019-20.
La jornada començarà a les 15:15 h i
finalitzarà a les 16:30 h.
Campanya de recollida de piles pel
concurs Apilo XII
Tornem a posar-nos en marxa per omplir el
nostre Apilo XII. Porteu les
piles gastades a l’escola.
Som-hi!
Entre tots omplirem el coet
de l’Apilo XII.

Concurs de cartells per la 37a Olímpiada escolar
Estem molt contents perquè els alumnes Pau Llauradó, Erika Navarro i Maria Anguera de 6è de
primària han estat seleccionats com a finalistes del concurs de dibuix per presentar el cartell de la
37a Olimpíada escolar.
Una vegada més estem demostrant que l’escola té un alumnat molt creatiu.
Esperem que tinguin molta sort!
Proves cangur de matemàtiques
L’objectiu que la prova cangur, és que l’alumnat participi i dediqui una estona especial a divertir-se
tot resolent reptes matemàtics plantejats. Els problemes es basen més en el raonament i l’enginy
que en coneixements matemàtics específics.
Enguany l’alumnat de 5è i 6è de primària i de 1r, 2n i 3r d’ESO participaran a les proves cangur de
matemàtiques.
Molta sort!
Preinscripció pel curs 2019-20
La preinscripció per als alumnes des de P3 fins a 4t d’ESO, per al proper curs 2019-20, serà del 29
de març al 9 d’abril. Apropeu-vos a la secretaria i demaneu informació.
Les famílies que ja tingueu un germà a l’escola, podeu passar per secretaria una setmana abans i
us donarem la sol·licitud de preinscripció.

ESCOLA DE MARES I PARES
Com fer de la lectura una aventura (i no una tortura).
Es tracta d’una xerrada que, a partir d’algunes realitats més o menys “catastròfiques”,
proporciona elements per a la reflexió sobre la lectura en els nostres fills, especifica uns quants
errors a evitar i proposa diverses estratègies per animar la lectura en diferents edats.
Xerrada de Juanjo Fernández.

ACTIVITATS DEL MES DE FEBRER DE 2019
DIA
4

CURS

ACTIVITAT
Sant Blai. Benedicció d’aliments

4

Ed. infantil, 1r, 2n i
3r de primària
5è primària

4

4t ESO

Còdol educació. Visita teatralitzada a l’Institut Pere Mata de
Reus
Xerrada Taller Baix Camp

6

1r ESO

Teatre Bartrina: 400 anys en una hora

11

4t ESO

Xerrada Taller Baix Camp

12-13

4t ESO

Proves externes d’avaluació de competències bàsiques

13

2n ESO

Vacunes

26

Escola de pares i
mares
Famílies d’educació
infantil i primària

Xerrada: Com fer de la lectura una aventura (i no una tortura)
A les 20 h al teatre de l’escola
RUA DE CARNAVAL. Al pati de l’escola i als voltants

TOTA L’ESCOLA

FESTA DE LLIURE ELECCIÓ

28

4 i 5 de
març
7
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