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Benvolgudes famílies: Us informem de les activitats  i iniciatives del nostre centre. Aquesta informaci ó també la  
trobareu a la web de l’escola.  

 
 

 

 
 

Dilluns 1  Dimarts 2  Dimecres 3  Dijous 4  Divendres 5  

 
DIA FESTIU 

 
 

DIA DE LLIURE 
DISPOSICIÓ 

 

SORTIDA P5 
TEATRE Vlnova  

-------------------------- 
Gravació 6è Plaça la Vila:   

paralosvalientes . 
------------------------- 

Xerrada  prevenció 
drogues 15h 

COMPETÈNCIES 
BÀSIQUES 6è 

 
 

COMPETÈNCIES 
BÀSIQUES 6è 

----------------------------- 
Tallers educació 

sociemocional 2n  i 
5è 
 

Berenar solidari 
 

Dilluns 8 Dimarts 9 Dimecres 10 Dijous 11 Divendres 12 

 
 
 
 
 

5è CANTANIA 

 
SORTIDA 3r Parc de 
les olors (Sta Eulàlia 

de Ronçana) 
 

REUNIÓ COLÒNIES 
P5: 15h 

SORTIDA P3 
TEATRE Vlnova  

---------------------------
SORTIDA 6è Platja 

neta CUBELLES 
-------------------------- 
Jocs cooperatius a 
platja Vilanova 4t 

Sortida a la Granja 
1r Viladecans 

----------------------------- 
Reunió delegades 

15h 

SORTIDA P4 
TEATRE Vlnova 
ESTAQUIROT 

 
 

 
Tallers educació 

sociemocional 2n  i 
6è 

-------------------------- 
Visita de l’ecriptora 

Maria Enrich 6è  
----------------------------- 

Photocall 
per a famílies: 

a les 9h, 12:30, 15h i 
16:30h 

------------------------ 
Berenar solidari 

Dilluns  15 Dimarts 16 Dimecres 17 Dijous 18 Divendres 19 

COLÒNIES P5 LA MARINADA Cambrils Tallers educació 
sociemocional 2n  i 

5è 
----------------------------- 

Berenar solidari 
----------------------------- 

TEATRE 6èB 
Dissabte 20 

 
  

 
 

SORTIDA 6è .Masia 
d'en Cabanyes. 

Vilanova i la Geltrú. 
----------------------------- 
Reunió famílies 6è 

Colònies 16h 

 
3r FEM PAPER 
(Mancomunitat) 

Jornada de treball 
amb famílies 

Dilluns  22 Dimarts 23 Dimecres 24 Dijous 25 Divendres 26 

COLÒNIES 2n “El Pinar” Canyelles 

 
 

 
 

Café-Tertúlia: 
“Parem de les 

rebequeries” 15h 
“Com acompanyem 
als nostres fills en la 

frustració” 
 

 
 
 
 

Tallers educació 
sociemocional 2n  i 

6è 
----------------------------- 

Berenar solidari 
----------------------------- 
OBRA DE TEATRE 

6èA 
------------------------- 

DISSABTE 27 
FESTA INCLUSIVA 

Dilluns  29 Dimarts 30 Dimecres 31 Dijous 1 Divendres 2 

 
Colònies 6è a Rialp:  Esports d’aventura 

 
SORTIDA 

1r i 2n 9:30h  Teatre 
Eduard Toldrà 

(Música)  
------------------------- 

3r i 4 t : 11:30h  
Teatre Eduard 

Toldrà (Música ) 

 
 

 
 
 

Taller Mancomunitat 
5è 
 
 

 Tallers educació 
sociemocional 2n  i 

5è 
Berenar solidari 
DISSABTE 3 DE 

JUNY FESTA 
ESCOLA 



 
                                                                  
 

 
 

 

INFORMACIONS DE L’ESCOLA  
 

1. SETMANA DEL CONTE-SANT JORDI: . Volem 
agrair la col·laboració i dedicació del GRUP DE 
FAMÍLIES que un any més, han representat 2 
obres de teatre: una per als alumnes d’Infantil, 1r i 
2n i l’altra per als nens de CM i CS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. HIMNE DEL VORA El passat divendres 21 
d’abril, tots els alumnes de l’escola va cantar 
l’himne, asseguts a la pista amb les formes de les 
lletres: TOTS SOM EL VORA. Malgrat vam intentar 
fer una foto alçada, no va quedar prou bé i per això 
demanem alguna família que tingui un  DRON 
que ens el pugui deixar per fer un foto aèria a 
final de curs.  Podeu escoltar l’himne a la nostra web. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. CERTAMEN LITERARI DE VÍCTOR ALARI: 
lliurament de premis divendres 21 d’abril.  

Aquest any 4 alumnes de la nostra escola han rebut 
premis en  la participació d’aquest concurs literari. 
Felicitem a:  
 

4. PROJECTE SARDATIC :.Els alumnes de 4t van 
anar a ballar sardanes el passat diumenge 23 d’abril 
amb totes les escoles de Cubelles, participant en el 
projecte SardaTic. 
 
5. COMPETÈNCIES BÀSIQUES: Segons 
directrius del Departament d’Ensenyament, dijous 4 
de maig i divendres 5 de maig, els alumnes de 6è 
fan les proves de competències bàsiques. Com 
sabeu, aquestes proves les realitzen tots els 
alumnes de Catalunya, els mateixos dies i a les 
mateixes hores. Dijous al matí prova de català i 
matemàtiques. Divendres matí: prova de castellà i 
anglès. Els resultats es comunicaran al centre i a 
les famílies a final de curs 
 
6. CANTÀNIA . Els alumnes de 5è i  les seves 
famílies  aniran a l’Auditori de Barcelona el proper 
dilluns 8 de maig  per participar en l’espectacle  de 
Cantania, Els alumnes han esta tot el curs treballant 
en el projecte. Molta sort!! (La música que sentireu 
aquest dies a les entrades i sortides d el’escola,  formen 
part d’aquest espectacle). 
 
 

 

7. PROJECTE “PENSANT EN VOSALTRES”: 
Els alumnes de 6è estan treballant en un projecte 
interdisciplinar “Pensant en vosaltres” elaborant 
un videoclip per ser compartit a les xarxes socials 
per tal de promoure la consciència social sobre la 
importància de  la investigació del càncer infantil. 
El videoclip s’està elaborant a partir d’una cançó  ” 
creada i treballada amb els alumnes, que ha rebut  
la col·laboració del grup “La República Rumbera”. 
Va ser enregistrada als estudis de Neàpolis el 
passat 8 d'abril.  
El projecte ha continuat aquesta setmana amb l’inici 
de les gravacions en vídeo per diferents indrets de 
la vila: la platja, l’skate Park (Mota de Sant Pere) i la 
plaça de la Vila.  
L’equip de mestres, Vol agrair la col·laboració i 
ajuda del Javi Guerrero, tècnic de gravació de 
CanalBlau i pare de 3 alumnes de la nostra 
escola de 2n i 3r. I del Paco Escudero tècnic de 
so i pare de 2 nenes de P3 i 6è . 
El projecte està vinculat a la campanya: 
#paralosvalientes . Els impulsors són: L’hospital de 
Sant Joan de Déu, Fundació Leo Messi, Fundació 
FC Barcelona i l’escola de negocis IESE. 

Aquesta campanya emplaça tothom a fer un  senzill 
gest: pintar-se la cara com els guerrers i fer-se una 
foto per enviar-la a la web de la campanya amb una 
petita donació a la mateixa pàgina web:. L’objectiu és 
que entre totes les aportacions es construeixi un gran 
centre d’oncologia pediàtrica a Barcelona per  
impulsar l’ investigació d’aquesta malaltia i avançar en 
el seu coneixement: “planta cara al càncer infantil”.  
Trobareu tota la informació en #paralosvalientes. com.  
Convidem a totes les famílie a participar en  un 
Photocall:  DIVENDRES 12 DE MAIG . Totes les 
famílies que vulguin col.laborar en el projecte poden 
venir a les entrades i sortides de l’escola a fer-vos 
un selfie per : #paralosvalientes.com i aportar la donació. 
 

8. JORNADA DE TREBALL AMB FAMÍLIES. 
Encara ens queden algunes tasques per fer a 
l’escola per acabar d’adequar espais i ambients. 
Les famílies que volguessin ajudar-nos a pintar jocs 
a terra podeu venir a l’escola el proper dissabte 
20 de maig. 
 
9. CAFÉ-TERTÚLIA:  
Dimecres 3 de maig hi ha 
organitzada una xerrada 
informativa sobre com parlar de 
les drogues amb els nostres fills 
a càrrec de Lluís Cucurull, tècnic 
del Consell Comarcal. 

La xerrada prevista per al 
dimecres 26 d’abril es va anul·lar  
i en farem un altre el dimecres 
24 de maig: ..parlem de 
rebequeries.:  acompanyem als 
nostres fills en una criança 
respectuosa.  A càrrec de 
Cristina Farré de l’Associació 
ELNA. 



 
                                                                  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

10. ACTIVITATS DELS ALUMNES DE 6è: Viatge fi de cur s. Berenars tots els divendres de maig 
Obres de teatre de 6è-Sorteig d’un smartbox : Cada Les obres de teatre finalment es realitzaran el 
DIVENDRES 19 de maig (6è B)  i el 26 de maig (6èA).  Durant  aquest mes de maig es vendran els números 
per al  sorteig d’un smartbox.  
El dia 26 DE MAIG es farà el sorteig. 
 
11. FESTA DE LA SOCIETAT INCLUSIVA:  dissabte 27 de Maig a Vilanova i la Geltrú a partir  de les 17h  a 
la plaça Mediterrànea.   Com cada  any la nostra escola participa en aquesta festa lúdico-festiva amb la 
col·laboració e l’AMPA i les famílies,  organitzant un taller d’imans. Els dibuixos estaran fets per els alumnes de 
5è. També hi haurà l’exposició dels eslògans treballats per als alumnes de 6è del nostre centre. Rebreu més 
informació 
 
12.  FESTA D’INAUGURACIÓ  DE LES PLAQUES IDENTIFICATIVES   DE LA NOSTRA ESCOLA.  
 Finalment hem concretat la data de celebració amb la Comunitat Educativa i l’ Ajuntament, Serà DISSABTE 3 
DE JUNY al matí, coincidirà amb l’exhibició de les extraescolar i la presentació del  Projecte “Pensant en 
vosaltres.  Ja rebreu més informació durant les properes setmanes.
 
 
 
 
 

 

 
 
MENJADOR : Durant l’estona d’esbarjo a l’hora del menjador, els nens i les nenes de Primària es distribueixen 
per diferents ambients creatius de: investigació (ciència), expressió corporal,  jocs cooperatius i manualitats. 
 
SAMARRETES,  Us recordem que ja han arribat les samarretes del Vora. Les podeu passar a recollir pel 
despatx de l’AMPA. 
 
FESTA DEL 3 DE JUNY I EXTRAESCOLARS : Us informem que dissabte 3 de juny a partir de les 10h del matí 
s’organitzaran l’exhibició de tota les extraescolars fetes durant l’any a la nostra escola,. 
 
CASAL D’ESTIU: El proper 25 de maig a les 17:30 hi haurà una reunió per presentar-vos la temàtica i 
organització del Casal d’estiu a la nostra escola. 
 
 
 
 
Moltes gràcies,  
 
L’equip de mestres i equip de l’AMPA                                                       Cubelles,  3 de maig del 2017  
 
 

ACTIVITATS I COL·LABORACIÓ DELS PARES I MARES: MAIG  2017 


