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Corpus Christi
Els nens i les nenes que han rebut enguany la
Primera Comunió estan
convidats a venir a l’escola
diumenge 3 de juny, per fer
una petita celebració i un
berenar abans d’anar a la
processó de Corpus.
Festivals de la cançó de final de curs
Degut que l’any passat vam passar tanta calor al
teatre amb els festivals de la cançó, enguany
hem pensat una nova modalitat de
festival a la fresca! Esperem que
gaudiu dels festivals que farem
d’educació infantil (per primera
vegada) i el de primària al pati de
l’escola a les 18 h.
Festival de dansa 2018
El Festival de dansa ja
s’acosta. Serà el proper 14
de juny a les 20 h al Teatre
Bartrina.
Les entrades es vendran a l’escola el 5 i el 6 de
juny de 8 a 10 h i de 15 a 17 h.
 Demanem que respecteu el torn d’arribada.
 No es podran reservar ni encomanar
entrades que no siguin per ús propi.
 Cada família disposarà com a màxim de 6
entrades a platea. Si en voleu més, les
podreu agafar al 1r i 2n pis del teatre.
 El preu de l’entrada és de 8 €.
 Es farà DVD oficial (demaneu-lo a
secretaria).
Assaig general de Festival de dansa
L’assaig es farà el proper 12 de juny, a partir de
les 15:15 h de la tarda, al Teatre Bartrina. Des
de l’activitat de dansa, us donaran una circular
més detallada i amb horaris més precisos.
Activitats extraescolars
A partir de l’11 de juny totes les activitats
extraescolars continuaran en el seu horari
habitual.
L’activitat de dansa canviarà una mica els seus
horaris pels assajos generals. Aquesta activitat
tindrà la seva circular explicativa.

juny de 2018
Guanyador del concurs de la Càmera
Arrossera del Montsià
El programa educatiu Alimentació saludable,
aprenentatge i bons hàbits 2018 de la
Càmara Arrossera del Montsià ha finalitzat.
L’alumnat de 3r de primària ha participat en el
programa. El Nil Pous Pozo de 3r B ha estat
un dels deu guanyadors de Catalunya, i
gaudirà, junt amb el seus pares, d’un cap de
setmana al Delta de l’Ebre.
Jornada matinal
La jornada matinal es farà a partir de
l’11 de juny de 9 a 13 h per a
educació infantil i primària, i de 8 a 13:30 h
per a l’ESO.
Hi haurà servei d’acollida a les 8 h del matí.
L’alumnat que es quedi al menjador sortirà a
les 15 h per la porta d’educació infantil.
 A partir del 4 de juny l’alumnat d’infantil pot
venir amb el xandall de l’escola cada dia.
Últim dia de classes
L’últim dia serà el 22 de
juny. Hi haurà servei de
menjador fins les 15 h. Per
a la tarda no hi haurà
classe
ni
activitats
extraescolars.
Alumnat d’ESO
Els/les alumnes que tinguin matèries
pendents faran les recuperacions el
3, 4 i 5 de setembre.
Auxiliar de conversa
Us volem agrair l’acceptació i la demanda que
hem tingut per part de les famílies per acollir
l’auxiliar de conversa a les vostres cases.
El projecte multilingüe ha tingut 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.
Material escolar
Durant el mes de juliol es cobrarà pel banc o
per secretaria el rebut de tot el material
escolar pel curs 2018-19.

ACTIVITATS DEL MES DE JUNY DE 2018
DIA
30-1 de juny
1

2

Famílies

3
4
4i5
5
Del 4 al 8

Corpus Christi
(diumenge)
P3, P4 i P5
2n primària
4t de primària
6è primària

Del 4 al 9

4t d’ESO

ACTIVITAT
Colònies Mon Serè a les Piles
Celebració eucarística a les 20:15 h
Festa de fi de curs: sopar i ball a partir de les 21 h
Recordeu les normes de seguretat i higiene que us vam donar
juntament amb el tiquet del sopar. Gràcies
Festa de fi de curs (matí) des de les 10 h fins a les 13 h
Celebració del Corpus Christi pels nens i les nenes que han fet la
primera comunió. A les 18 h a l’escola.
Poden portar el xandall d’uniforme tot el dia
Colònies La Marinada a Cambrils
Cantata “Fem Coral” al pavelló Olímpic. Som Mediterranis
English Camp a Guardamar, Alacant
Viatge fi de curs a Andalusia

11

Tota l’escola

Comença la jornada matinal

12

Extraescolar: dansa

Assaig general al Teatre Bartrina

1r, 2n i 3r ESO

Treball de síntesi

13
14

1r primària
Festival de dansa

Participació del gran mosaic de les festes de Sant Pere
Al Teatre Bartrina a les 20 h

15
15

2n primària
4t ESO

Visita al parc de bombers
Festa de comiat: eucaristia, orles i sopar, a les 20 h

15

P3

Sortida a Cambrils

18

Tot ESO

Caminada de final de curs de 9 a 13 h

18

Festival de dansa a A
a l’escola durant el matí per a l’alumnat d’educació infantil i primària
l’escola

18

Extraescolar: Anglès

Per a les famílies al teatre de l’escola

P4, P5, 1r, 2n i 3r

Mini English festival a les 17 h

19

Famílies primària

Festival de la cançó d’educació primària. Al pati de l’escola a les 18 h

20

Festival de final de curs d’educació infantil a les 18 h

22

Famílies infantil
P3, P4 i P5
Extraescolar:
Teatre musical
Tota l’escola

25

Pares alumnes nous

Reunió de pares nous a P3, a les 15:30 h

27

Ed. infantil, ed.
primària i ESO

Infantil i primària: lliurament de notes de 9 a 13 h

3, 4 i 5 /09/2018

ESO

Recuperacions d’exàmens del curs 2017-2018

5, 6 i 7/09/2018

Primària i ESO

Venda de llibres a l’escola de 9 a 11 h

Del 6 al 15

21

CURS
P5
Famílies

Representació d’Anastasia. Al teatre de l’escola a les 20 h
Últim dia de classes

ESO: lliurament de notes de 8 a 12 h
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