
 
                                                               
 
 
 
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 2 Dimarts 3 Dimecres 4 Dijous 5 Divendres 6 

 
 
 

 
VAGA GENERAL 

 

 
REUNIÓ FAMÍLIES 

1r 
 

 
 

 

SORTIDA  5è 
CASTELL 

CUBELLES I 
PREHISTÒRIA 

Dilluns  9 Dimarts 10 Dimecres 11 Dijous 12 Divendres 13 

TALLERS 
MANCOMUNITA 

6èA El 
compostatge 

-------------------------- 
REUNIÓ FAMÍLIES 

DE 6è15h 
ASSEMBLEA 

FAMÍLIES VIATGE  
6è 16:30 

 
SORTIDA 3r A 
MONTSERRAT 

------------------------- 
REUNIONS 
FAMÍLIES 

P5 a les15h 
 

 
SORTIDA P4 LA 

VEREMA 
...................... 

TALLERS 
MANCOMUNITAT 

6èB  El 
compostatge 

- 
 

 
 

FESTA 
 
 

 
 

DIA LLIURE 
DISPOSICIÓ 

 
 
 
 
 
 

Dilluns  16 Dimarts 17 Dimecres 18 Dijous 19 Divendres 20 

REUNIONS 
FAMÍLIES 

P4 a les15h 
------------------------ 

COMISSIÓ  
PEDAGÒGICA 

FAMÍLIES 16:30h 

TALLERS A 4t 
D’HIGIENE 
POSTURAL 

………………. 
REUNIONS 
FAMÍLIES 

P3 a les15h  

SORTIDA 6è AL 
PARLAMANET 

 
-------------------------- 

REUNIO 
DELEGADES15h 

 
TALLER DE 
PROTECCIÓ 
SOLAR A 2n 

 
 

 

 
SORTIDA 4t AL 
MUSEU DE LES 
CIÈNCIES (BCN) 

 

Dilluns  23 Dimarts 24 Dimecres 25 Dijous 26 Divendres 27 
   SORTIDA 1r 

CAN FOIX 
........................ 
SORTIDA AL 

TEATRE Vilanova 
2n 

................. 
Taller 4t hort 

......................... 
   VACUNES 6è 

........................ 
INICI AMBIENTS 

CM 

 
 

Taller 4t hort 
-------------------------- 

ASSEMBLEA 
AMPA 16:30h  

Dilluns  30 Dimarts 31 Dimecres 1 Dijous 2 Divendres 3 

 
 

 
CASTANYADA 

 
FESTA 

 

 
 

 
FORMACIO ABN 

 

INFORMACIONS DE L’ESCOLA
 

ESCOLANOVA21: : Ja són moltes les 
famílies que han pogut veure el documental 
de Most Likely To Succeed. Si hi ha més 
famílies interessades en veure’l ens ho feu 
saber i podem organitzar un altre passi més 
tard. Encara podem tenir el vídeo durant 
aquest mes d’octubre. 

 
 
REUNIONS DE PARES I MARES:  Durant 
aquest mes d’octubre s’acabaran de fer les 
reunions dels diferents cursos. 
Durant aquest mes també us lliurarem el full 
resum de les reunions, 
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INICI DE L’AUXILIAR DE CONVERSA EN 
ANGLÈS A INFANTIL. A partir de la segona 
setmana d’octubre començarà a P4 i P5 tallers 
d’anglès en horari lectiu amb una mestra 
nativa. (1h setmanal). Són tallers orals, a partir 
de la música i el joc. Aquesta activitat està 
subvencionada per l’Ajuntament de Cubelles. 
 
COMISSIÓ  PEDAGÒGICA 
Famílies del Vora !!! necessita ajuda per 
continuar el projecte de renovació del pati de 
l’escola i els ambients a Primària i Infantil. Ens 
reunim dilluns 16 d’octubre a les 15h 
 
DELEGATS/DES de curs:  Esperarem a que 
s’acabin totes les reunions de pares i mares 
per convocar una reunió general, així, 
assegurem l’assistència de delgats/des de tots 
els cursos. Està prevista per al DIMECRES 
19 D’OCTUBRE a les 15h 
 

SÓM ESCOLA VERDA!!!, Ja tenim la  
placa d’escola Verda. Al mes de 
novembre farem l’acte d’inauguració.  

 

INICI DE L’APADRINATGE: Des de fa dos 
anys la nostra escola està desenvolupant una 
organització metodològica que fomenta l’ajuda 
entre alumnes més grans cap als més petits. 
Es realitza una hora setmanal amb la meitat de 
grup. Aquest mes ho  iniciem amb els següents 
cursos: 
- 4t a P5;  Jocs matemàtics 
- 5è amb 1r: acompanyament a la lectura 
- 6è amb 2n: . acompanyament a la lectura 
 

 

CASTANYADA L’equip de mestres encara 
està organitzant la festa, però, com cada any,  
està previst de fer un acte conjunt amb tots els 
nens de l’escola, per menjar castanyes i fer 
una dansa: “La Castanyera rockera” Més 
endavant us informarem de les activitats 
programades 

CAMPANYA ANEM A L’ESCOLA 
Des del Departament de Benestar i família de 
l’Ajuntament de Cubelles, conjuntament amb 
tots els estaments educatius del Municipi: 
XARXA D’INFÀNCIA, I ADOLESCÈNCIA, vam 
treballar al curs passat  per la prevenció de 
l’absentisme escolar.  
S’ha pogut constatar que els nens 
absentistes a Primària  són futurs 
abcentistes a Secundària 
 

Durant aquest dies els nens i nenes portaran a 
casa un adhesiu amb aquest logo amb la 
intenció de conscienciar  totes les famílies de la 
importància d’assistir cada dia a l’escola  amb 
puntualitat  i,  per tal d’afavorir un bon hàbit que 
asseguri l’assistència als centres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
EXTRAESCOLARS 2017-18:  Ja s’han iniciat les activitats extraescolars.  En breu l’AMPA us 
enviarà`la graella definitiva. 
També hem començat TALLER D’HIPOPRESSIUS Per a mares i pares.. estan obertes les 
inscripcions. . 
Es vol oferir un activitat de “bodytotal i zumba” per a mares i pares. Cal que hi hagi un mínim 
d’inscripcions. Us informeu a l’AMPA si hi esteu interessat/des. 
 
ASSEMBLEA de L’AMPA Us informem que, divendres 27 d’octubre es farà l’assemblea de l’AMPA  
per aprovar la nova junta i les noves comissions de treball. És molt important la vostra 
assistència!!
 

NOU HORARI DE L’AMPA: DILLUNS I dimecres de 9 a 9:3 0h I dimarts i dijous 16:30 a 17. 
 
TOTS ELS DIMECRES de 15 a 16:30h  serà a l’oficina de l’AMPA el vicepresident (Jordi 
Sancho) per atendre a totes les famílies que ho nec essitin. 
 
L’equip de mestres i l’AMPA                                                                    Cubelles, 4 d’octubre 2017 

ACTIVITATS I COL·LABORACIÓ DELS PARES I MARES:  


