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Full informatiu núm.6 / 2020-2021 
 
Benvolgudes famílies, 

Tot seguit us informem d’ aspectes que són del vostre interès.      

 

1. ACTIVITATS DE FINAL DE TRIMESTRE 

 

TALLER DE CERÀMICA 

La setmana que ve iniciarem un taller de ceràmica on hi participarà tot l’alumnat de 

l’escola. La temàtica d’aquest taller és l’Univers. Aquesta activitat es considera 

complementària a tot el projecte interdisciplinari de centre. L’objectiu és ambientar un 

dels patis interiors de l’escola simbolitzant l’Univers. Es fomentarà el treball cooperatiu 

i en equip i permetrà deixar les evidències del nostre projecte. El pati interior és que 

està ubicat a la zona de la pista, per tant serà visible per a tots els veïns del municipi. 

La durada d’aquest taller és de dues setmanes (una hora i mitja setmanal per grup 

aproximadament). La primera setmana ens dedicarem al modelatge i la segona 

setmana a definir els colors i pintar. 

La instal·lació es dura a terme a principis del tercer trimestre. 

 

CESC FREIXAS 

Dins del projecte de l’impuls de la lectura participem en el programa Lletres a les 

Aules. Aquest any tenim la sort de poder comptar amb el cantautor Cesk Freixas. 

Vindrà a l’escola el 23 de març, en principi el taller anava dirigit a l’alumnat del cicle 

mitjà. Hem considerat que la seva aportació podia ser molt enriquidora i per tant li 

hem proposat que faci una altra sessió. Per qüestions logístiques en Cesk Freixas 

arribarà a l’escola a les 11:00 h del mati, per tant hem pensat organitzar el dia de la 

següent manera: 

 

- D’11:00 a 12:00  realitzarem el taller amb l’alumnat des de P3 fins a 3r al 

gimnàs de l’escola agrupats per grups bombolla. Durant aquesta sessió 

treballaran el llibre Aigua. 

 



- Per a la resta de l’alumnat (de 4t a 6è) el taller el realitzarem a partir de les 

12:00  i anirà relacionat amb la seva figura com a cantautor. Donada la franja 

horària d’aquest taller li hem volgut donar un caire de sortida i per tant els 

alumnes  portaran el dinar de casa. L’alumnat que fa ús del menjador escolar 

podrà demanar pícnic com qualsevol altra sortida. En acabar el taller dinarem 

tots junts a la pista de l’escola i l’alumnat estarà custodiat pels mestres. 

 

També ens hem posat en contacte amb la il·lustradora del llibre Aigua, Anna Gelats 

Llobet per a què pugui realitzar un taller d’il·lustració paral·lel al d’en Cesk Freixas. 

 

El preu total de les activitats és de 8,00 € que haureu de donar als tutors dels vostres 

fills abans de divendres dia 5 de març. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


