
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Dóna’m les gavines, jo inventaré el blau” 

             Guillem d’Efak 

 

4art Mercat d’Art  
El proper divendres 1 de juny de 15.15 a 16.30h tindrà lloc al pati de l’escola el 4art MercArt.. 

Enguany els beneficis econòmics de la fira serviran per col·laborar amb l’Hospital Plató de 

Barcelona en el projecte Ajuda a Senegal que té per objectiu construir-hi una escola. Us 

adjuntem un document amb més informació.  

Avançar-vos que com l’any passat, els infants que portaran les empreses de la fira seran els de 

primària. L’equip de mestres hem valorat que els nens i nenes d’infantil viuran el MercArt com 

a espectadors i usuaris, acompanyats de les seves famílies o de les mestres. 

Recollida de roba  

Com en d’altres anys, la Fundació GLORR organitza una campanya de recollida de roba i calçat 

usat a l’escola. La roba s’ha de dipositar en una bossa que properament us farem arribar. Les 

dates de recollida seran del 18 al 24 de maig. Per saber-ne més www.glorr.org 

 

Agraïment a l’AFA 
 

Per la Setmana Cultural vam estrenar els focus per a les obres de Teatro de 3r i 4t. Gràcies a 

tots els socis i sòcies de l’AFA per fer-ho possible.  
 

http://www.glorr.org/


 
 

L’espai natural s’obre a les famílies 

El proper divendres 25 de maig, coincidint amb el divendres en família de Primària,  les famílies 

podreu passejar per l’espai natural de l’escola amb els vostres fills/es fins les 17.30h. Algunes 

famílies de la comissió de pati se’n faran responsables en aquell moment. Preguem tingueu 

presents les normes d’ús de l’espai que estan penjades a l’entrada. 

 

Jornada intensiva de juny  

El dimarts 5 de juny comencem la jornada intensiva. L’horari dels infants serà: 

Horari lectiu de 9.00 a 13.00h 

Espai migdia de 13.00 a 15.30h 

 

Si us interessa el servei de Casalet que ofereix Campos Estela de 15.30 a 16.30h heu d’inscriure-

us complimentant una butlleta que trobareu a la prestatgeria de consergeria. 

 

 

Ens visiten 

 

Durant el mes d’abril hem tingut a l’escola mestres residents d’altres centres que han fet estada 

a la nostra escola en el marc del projecte Escola Nova 21. S’han mostrat molt agraïts davant 

l’obertura de la comunitat. D’altra banda, el proper dijous 17 de maig tornem a obrir les portes 

a 50 mestres interessats en el nostre projecte.  

 

Portes obertes als espais  
Aquest trimestre tornem a obrir els espais d’aprenentatge d’inicial i infantil donada l’alta 

demanda per part de les famílies del trimestre anterior. Us convidem de nou a visitar-los de la 

mà dels mestres que abans d’iniciar el recorregut explicaran els trets més importants en què 

us heu de fixar. Els grups tindran una participació màxima de 30 adults, i s’ompliran inicialment 

amb les persones que van quedar a la llista d’espera. Preguem confirmeu la vostra assistència 

a secretaria.  

 

Espais d’infantil: Dilluns 14 de maig de 14.30 a 16.00h 

Espais de cicle inicial: Dimarts 15 de maig de 14.30 a 16.00h  

 


