
 

MARÇ 2023 

REUNIONS INFORMATIVES  
Dilluns 20 de març a les 17:30h, reunió informativa del Treball de Síntesi per a les famílies 
de 1r, 2n i 3r de secundària.  

PROVES D’AVALUACIÓ DE L’EXPRESSIÓ ORAL. DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT 

Com a novetat d’aquest curs, el Departament d’Educació ha organitzat unes proves amb 
les que es vol avaluar la competència d’expressió oral en llengua catalana de l’alumnat de 
sisè de primària i de 4t d’ESO.  Aquestes proves es duran a terme al llarg del mes de març, i 
la seva aplicació i correcció seran internes de centre.  

ESO. FI DE TRIMESTRE 
El divendres 3 de març acaba el segon trimestre de secundària. 

CALENDARI DE VACUNACIONS 
Dins el calendari de vacunacions que du a terme l’Institut Català de la Salut: 

- Dijous 16 de març, alumnat de 2n d’ESO. Vacuna tètanus-diftèria. 

ESO. LLIURAMENT D’INFORMES 

El dilluns 20 de març s’enviaran a les famílies de secundària els informes del segon 
trimestre. 

PROVES PSICOPEDAGÒGIQUES 

Des del Departament d’Orientació i Psicopedagogia de l’escola es duen a terme en alguns 
grups de primària i secundària unes proves que ens han de facilitar informació en relació a 
l’alumne/a i al grup classe. Els informes individuals es fan arribar a les corresponents 
famílies, i resulten un  complement interessant per a la millor coneixença de l’alumne/a, 
l’orientació individual que se’n pugui fer i la presa de decisions.  

Durant el passat mes de febrer es van passar les proves psicopedagògiques a l’alumnat de 
4t d’ESO, i estem pendents de passar-les a 5è de primària i 1r de secundària.  

CASAL ESTIU 

Aquest estiu s’oferirà un casal amb el  teatre, cinema i art  com a centre d'interès (a càrrec 
de sceni-k, www.esceni-k.com) per a l’alumnat d’infantil, primària i secundària. Al llarg del mes 
enviarem un correu electrònic amb tota la informació detallada de dates, preus, activitats i 
funcionament. 

FESTIU DE CENTRE 
Tal i com està aprovat pel consell escolar, divendres 17 de març és un dels dies festius de 
centre de lliure disposició.    

 

FULL INFORMATIU 
“Trons de març omplin la barcella i el cabàs”” 

http://www.esceni-k.com/


 

 

CAMPANYA DE LLET. INFANTIL 

Des del  Programa de fruita i llet a les escoles ens han informat que la distribució de llet a 
infantil començarà a finals de març-principis d’abril i fins al mes de juny de 2023. 

CAMPANYA DE FRUITA A LES ESCOLES. INFANTIL I PRIMÀRIA 

Pendent d’iniciar-se.  

CALENDARI D’ACTIVITATS 

 
 
 
 
 

______________________ 
 

GENERAL   
Divendres 17  Festiu de lliure disposició. 
Infantil   
Dijous 16 etapa Sortida. Ludoteca Fort Pienc. 
Primària   

1, 2 i 3 1r i 2n Convivències. Can Montcau, La Roca del Vallès (Vallès 
Oriental) 

Dimecres 8 1r i 2n  Sortida. Biblioteca Bonnemaison 
Divendres 10 3r i 4t Excursió. Observatori astronòmic de Sabadell 
Dijous 16 5è i 6è Sortida. Centre Artesà Tradicionàrius: “Frankenstein” 
Divendres 24 3r i 4t Sortida. Escola d’infantil: Projecte de padrins 
Dimarts 28 1r i 2n  Sortida. Palau Sant Jordi: “Dansa Ara” 
Divendres 31 1r i 2n Sortida fi trimestre. Jardins d’Anaïs Napoleon 
 3r, 4t, 5è, 6è Sortida fi trimestre. Cinema, Renoir Floridablanca 
Secundària   
Dijous 2 1r  Taller. Biosfera: “Espècies invasores” 
 4t  Taller. Biosfera: “Espècies invasores” 
Dilluns 13 2n Xerrada-taller sobre educació  emocional 
 4t Xerrada. Programació en el món dels videojocs 
Dilluns 27 2n Xerrada-taller sobre educació  emocional 
Divendres 31 1r i 2n Sortida fi trimestre. Cinema, Cinemes Verdi 
 3r i 4t Sortida fi trimestre. Bowling Pedralbes 


