
 

FEBRER 2023 

 

MATRICULACIÓ GERMANS/NES 
De cara a la matriculació d’alumnes per al proper curs 2023‐2024, és important per a l’escola  
conèixer el nombre de places que hem de reservar per als germans/es dels actuals alumnes. Us  
agrairem que comuniqueu a secretaria la reserva de plaça abans del 15 de febrer.  Us recordem 
que si per algun motiu els vostres fills/filles no han de continuar a l’escola el proper ho 
comuniqueu a secretaria el més aviat possible. 

REVISIÓ BUCODENTAL 
Dimecres 1 de febrer es durà a terme la revisió bucodental a l’alumnat de 1r i 6è de primària a càrrec 
de l’Agència de Salut Pública. 

JORNADA PORTES OBERTES. REUNIONS INFORMATIVES 
El dia de la jornada de portes obertes serà dissabte 11 de febrer de 10 a 13h. 

Aquest dia es duran a terme, les reunions informatives de les etapes d’infantil, primària i 
secundària per a les famílies de l’escola interessades.  

• Per a les famílies de P5, informació de primària, a les 11:30h. Als locals d’Ausiàs March.  

• Per a les famílies de 6è, informació de secundària (ESO), a les 11:30h. Als locals d’Ausiàs March. 

• Per a les famílies interessades en infantil, a les 10:30h i a les 12:00h. Als locals de Casp (cal 
inscriure’s posant‐se en contacte amb secretaria). 

Properament us farem arribar més informació de la jornada de portes obertes. 

REUNIONS INFORMATIVES  
• Dijous 23 de febrer a les 17:30h, reunió informativa per a les famílies de 1r i 2n de primària. Es 

tractaran aspectes de les properes convivències. 

• Dimarts 28 de febrer, en horari escolar, reunió informativa de l’ESO per a l’alumnat de 6è de 
primària. 

• Dilluns 27 de febrer a les 17:30h, reunió d’orientació d’estudis post‐obligatoris per a les famílies 
de 4t d’ESO.  

CARNAVAL A L’ESCOLA 
Durant la setmana, diàriament, farem saber les consignes del rei Carnestoltes. 

• Dijous gras, 16 de febrer. Esmorzarem la coca de llardons! Els cicles inicial i mitjà aniran al 
mercat de Santa Caterina a comprar per a l’esmorzar de l’endemà. 

• Dia de Carnaval, divendres 17 de febrer.  

Matí 

Rua d’escola, esmorzars comunitaris... 
L’horari de secundària comença a les 9h. 
Mes endavant us enviarem horari i itinerari de la rua. 
 

FULL INFORMATIU 
“Sol de febrer mai dura un dia sencer.” 



 

Tarda 

Els nens i nenes poden dur les disfresses de casa que vulguin. 
Infantil: Activitats a l’escola. 
Primària: Sortides per cicles a parcs de la zona. 

CAMPANYA DE FRUITA A LES ESCOLES, INFANTIL I PRIMÀRIA.  
Pendent d’iniciar‐se. 

4t ESO. PROVES DE RECUPERACIÓ DE MATÈRIES PENDENTS. 27 de febrer  
Per a alumnat de 4t d’ESO, dilluns 27 de febrer tindran lloc les proves de recuperació de les 
matèries pendents d’altres cursos que no es cursen a 4t.  

INFANTIL. LLIURAMENT D’INFORMES. 24 de febrer 
Divendres 24 de febrer es faran arribar els informes a les famílies de l’alumnat d’infantil. 

CALENDARI D’ACTIVITATS 

 

    
GENERAL Divendres 17  Sortida. Rua de Carnaval. 
 Dilluns 20  Festiu de lliure disposició. 
    

Infantil Divendres 3 Tota l’etapa Ens visiten els padrins (3r i 4t primària). 
 Divendres 17 Tota l’etapa Sortida. Rua de Carnaval. 
    

Primària Divendres 3 3r i 4t Sortida. Escola d’infantil: Padrins. 
  5è i 6è Sortida. Parc Arqueològic de Gavà: visita i taller de joies. 
 Dimarts 7 6è Sortida. VHIO (Vall d’Hebron Institut d’Oncologia). 
  4t Taller CreArt, a l’escola. 
 Dimarts 14 3r Xerrada. Guàrdia Urbana: “Normes viàries”. 
  4t Xerrada. Guàrdia Urbana: “Camins escolars”. 
 Dijous 16 1r, 2n, 3r i 4t Sortida. Mercat de Santa Caterina. 
 Divendres 17 Tota l’etapa Sortida. Rua de Carnaval. 
  1r, 2n, 3r i 4t Sortida, tarda: Parc de la piràmide. 
  5è i 6è Sortida, tarda: Parc de la Ciutadella. 
 Dimecres 22 1r i 2n Sortida. Teatre Regina: “Gats”. 
 Dijous 23 3r i 4t Sortida. Teatre Regina: “Gats”. 
    

Secundària Dilluns 6 3r Sortida ½ grup, tarda. Centre de Dia “Vincles”. Servei 
comunitari. 

 Dimarts 7 3r Sortida ½ grup, tarda. Centre de Dia “Vincles”. Servei 
comunitari. 

 Dilluns 13 2n Xerrada‐Taller d’educació emocional. Dins el Programa Salut 
i Escola (Benestar Emocional). 

  3r Xerrada, tarda. Infermeres Programa Salut i Escola: 
“Educació menstrual i canvis en l’adolescència”. 

 Dimarts 14 3r i 4t Sortida. Teatreneu: “La plaça del Diamant”. 
 Divendres 17 Tota l’etapa Sortida. Rua de Carnaval i activitats. 
 Dilluns 27 4t Xerrada. ApS de Sant Joan de Déu: “Salut mental”. 
    


