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Benvolgudes famílies, 

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

ABRIL 

1. SANT JORDI 

SONRISAS DE BOMBAY 

Aquest any, per tal de donar continuïtat al nostre projecte de col·laboracions socials i 

donat que no podem dur a terme la Fira Solidària, hem pensat de contribuir amb la 

iniciativa que duu a terme l’ONG “Sonrisas de Bombay”. Aquesta fundació, és una 

organització que centra la seva acció en les comunitats dels “slums” (barris de 

barraques de Bombay), en la lluita pacífica contra la pobresa. Promou l’accés a 

l’educació i a la salut, així com el desenvolupament socioeconòmic i la lluita contra el 

tràfic humà (www.sonrisasdebombay.org). 

Per tal d’aportar el nostre granet de sorra, “Sonrisas de Bombay” ens ha facilitat roses 

per col·laborar amb les dones víctimes de tràfic de persones. Aquestes roses són una 

oportunitat per aquestes dones, un dels col·lectius més vulnerables i invisibles amb 

els quals treballen a “Sonrisas de Bombay”. Elles han elaborat aquestes roses de roba 

de forma artesanal, amb tot l’afecte i cura, com a part del seu procés de recuperació. 

Si voleu comprar roses per col·laborar valen 3.50 € cadascuna. 

El dia 13 d’abril va venir a l’escola un representant de l’ONG per tal d’explicar a 

l’alumnat de primària quina és la feina que fan allà, a l’Índia. 

Podeu adquirir les roses mitjançant l’alumnat, des d’avui mateix i fins al dia 23 d’abril. 

 

AUTORS A LES AULES 

Continuem promovent el nostre projecte d’impuls a la lectura, mitjançant les visites 

d’autors i il·lustradors. Hem començat amb el Cesk Freixas i l’Anna Gelats, i durant 

aquest tercer trimestre ens visitaran: 

Educació infantil 28 d’abril Clara Gavaldà Conta contes 

Cicle inicial 27 d’abril 

17 de maig 

Valentí Gubianas 

Mercè Arànega 

Il·lustrador 

Il·lustradora 

Cicle mitjà 27 d’abril  Valentí Gubianas Il·lustrador 

Cicle superior Pendent de data Óscar Climent Il·lustrador 



Tots aquests tallers van a càrrec de l’escola. 

 

XERRADA PER ALS ALUMNES DE CICLE SUPERIOR 

Dins del projecte de foment de vocacions científiques, i com activitat complementària 

de Descobrim l’Univers,  que estem duent a terme aquest curs, i tenint en compte que 

l’alumnat de 6è  ha aprofundit en l’estudi dels satèl·lits amb la pregunta: Els satèl·lits 

milloren la vida dels humans? El divendres 16 d’abril ens visitarà a l’escola el Sr. Sergi 

Figuerola Fernández, doctor enginyer i director de Tecnologia i Innovació de la 

Fundació i2CAT. 

En Sergi Figuerola ha coordinat l’equip de treball per a la definició de l’estratègia 

NewSpace, que parteix de l’ús de satèŀlits petits. 

Aquest projecte es va donar a conèixer públicament fa uns dies com a conseqüència 

del llançament del nanosatèŀlit “Enxaneta”, que desplega serveis de connectivitat 

global de la internet de les coses, permetent la comunicació i obtenció de dades de 

sensors situats arreu del territori fins i tot en zones de difícil accés on no tenen 

cobertura. 

 

2. DIES DE LLIURE DISPOSICIÓ 

 

Us recordem que els propers dies 29 i 30 d’abril són dies de lliure disposició i per tant 

el centre romandrà tancat. 

 

MAIG  i  JUNY 

3. SPIRIBOL 

 

El dimarts, 18 de maig, l’escola durà a terme un taller esportiu de Spiribol. Aquesta 

activitat és esportiva i la realitzarà tot l’alumnat de l’escola. El cost de l’activitat  es 

destina a una fundació que ajuda a menors amb dificultats socials, i va a càrrec de 

l’escola. 

4. XERRADA PER A FAMÍLIES 

 

Hem planificat una xerrada telemàtica  per al dia 20 de maig de 2021, de les 18:30 

fins a  les 20:00, sobre el tema: Com abordar la sexualitat des de la família, a càrrec 

d’Isabel Moreno, psicòloga.      

Isabel Moreno és llicenciada en psicologia per la UB i formada com a psicoterapeuta. 

 



 

5. CANTÀNIA 

 

El dia 25 de maig, l’alumnat de 6è participarà en la Cantània,  que es durà a terme a 

les 20:00 h, a l’Auditori de Barcelona. Properament s’informarà a les famílies d’aquest 

grup sobre l’organització. 

 

6. SORTIDES FINAL DE CURS 

 

Donat que, durant tot el curs, la nostra trajectòria com escola ha sigut molt positiva i 

esperant que tot vagi millorant hem acordat fer una sortida, a final de curs, amb tot 

l’alumnat de l’escola. Hem triat espais a l’aire lliure, i malgrat marxem tot  el cicle 

junt, prendrem mesures per mantenir les bombolles establertes durant tot el curs. 

Més endavant rebreu informació sobre les activitats que es duran a terme. 

 

Educació infantil 4 de juny Can Rigol (Begues) 

Cicle inicial 28 maig Les Deus (Sant Quintí) 

Cicle mitjà 11 de juny Diver Parc (Coma-ruga) 

Cicle superior 10 de juny Roc Roi (Vilanova) 

 

 

7. TANCAMENT DE CURS AMB LES  FAMÍLIES 

 

Per tal de poder celebrar la finalització del curs amb tots vosaltres, hem pensat de 

realitzar algunes activitats conjuntament amb els vostres fills. Us convidem a venir i a 

passar una bona estona. 

Educació infantil Dilluns 21 de juny 
P3 de 9:00 a 10:30  

P4 i P5 de 11:00 a 12:30  

Cicle inicial Dimecres 16 de juny de 11:00 a 12:30 

Cicle mitjà Dimecres 16 de juny de 8:45 a 10:30 

Cicle superior 

5è dijous 17 de juny de 11:00 a 12:30 

GRADUACIÓ 

6è divendres 18 de juny 
A partir de les 16:30 

 

 

 

 


