
                                                      

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

 
FESTA DE CARNAVAL: Agraïm a tots els 
pares i mares que van col·laborar en tota 
l’organització del Carnaval: Elaboració de 
disfresses, muntatge de so, dotació de 
vehicles per la rua i elaboració dels murals. 
Tot l’equip de mestres us agraeix el fer 
possible que les disfresses d’aquest any 
fossin totes una meravella.   
 
ACTIVITAT DÓNA LA NOTA : és un projecte del 
Camp d’Aprenentatge Pau Casals per a totes les 

escoles que senten la música com un  objectiu 
important en l’educació.  
L’any  passat la proposta va ser explicar al món 

la  importància de la música . Aquest any, a més, 
es reivindicarà la igualtat de gènere. Per aquest 
motiu ens proposen que el proper dia 8 de març, 

Dia de la Dona , omplim els patis de totes les 
escoles de Catalunya cantant la cançó “Persones 
iguals”, composada per a l’ocasió, amb lletra de 

Gilber d’Artze i música de David Melgar. 
Nosaltres ho farem dilluns 12 per motius 

organitzatius d’escola

Dilluns 26  Dimarts 27  Dimecres 28  Dijous 1  Divendres 2  

SORTIDA P3 i P4 
TEATRE 
TEATRE 

PRINCIPAL 
 

 
 

TALLER 
IGUALTAT 5è I 4T  

TALLER 
MANCOMUNITAT

4t 
 

 

RADIO CUBELLES 
5è 

taller edu. 
Sociemocional 5è 

SORTIDA AL ZOO P4 
----------- 

Berenar solidari  
Dilluns 5  Dimarts 6  Dimecres 7  Dijous 8  Divendres 9  

COLONIES 2n  
 
 
 
 
 

FIRA DE 6è 

taller edu.  
Sociemocional 5è 

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

SORTIDA ZOO P5 
---------- 

Reunió delegats 
de classe. 

alumnes 15h 

 
 

TALLER RAP 6è 
 
 

 
 

Dissabte 10  
 

Famílies a l’escola 
10h  

Dilluns  12  Dimarts 13  Dimecres 14  Dijous 15  Divendres 16  
 

Cançó conjunta  
Dona la nota 

“Persones iguals” 
 
 

 
TALLERS DE 
ROBÒTICA 2n  

TEATRE 
VILANOVA 1r 

------------------------- 
TALLER 

SEXUALIQUÈ  

SORTIDA 5è 
IBERS A VILANOVA  

-------------------- 
TALLERS DE 
ROBÒTICA 1r 

----------------------- 
REUNIÓ 

DELEGATS/DES 
FAMILIES 15h 

 
 

TALLERS DE 
ROBÒTICA 1r  

 

TALLERS DE 
ROBÒTICA 2n  

----------------------- 
RÀDIO CUBELLES 5è  

--------------------- 
taller edu. 

Sociemocional 5è 
------------------ 
Visita a l’IES 
Cubelles 6è 

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

Dilluns  19  Dimarts  20 Dimecres 21  Dijous 22  Divendres 23  
 

PORTES 
OBERTES 15h 
-------------------- 

CAFÉ TERTÚLIA  
------------------ 

CONSELL 
ESCOLAR 

 
 

SORTIDA 4t 
CRIP. ELS 

HOSTELETS 
PIEROLA  

 

SORTIDA 2n 
POLIESPORTIU 
--------------------- 

PORTES 
OBEERTES 15h 

FAMILIES 
TEATRE 15h 

SORTIDA 2n 
FUNDACIÓ 

TÀPIES 
--------------------- 

SORTIDA 3r 
COSMOCAIXA 

--------------- 
Fira de 6è 

Taller  edu. 
Sociemocional 5è 

------------------ 
Lliurament informes  
---------------------- 

Berenar solidari  

Dilluns  26  Dimarts 27  Dimecres 28  Dijous 29  Divendres 30  

Vacances de Pasqua 

VORA  MENSUAL  MARÇ 2018VORA  MENSUAL  MARÇ 2018VORA  MENSUAL  MARÇ 2018VORA  MENSUAL  MARÇ 2018    



                                                      

ESCOLA VERDA:” PLA DE CONSUM  DE 
FRUITA I LLET A L’ESCOLA” . L’escola des de 
fa 5 anys forma part d’aquesta iniciativa de la 
Unió Europea: A Catalunya es fa efectiva 
mitjançant una acció coordinada del 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 
Alimentació, el de Salut i el d’Ensenyament de 
la Generalitat de Catalunya. La finalitat és 
contribuir a la promoció d’hàbits de consum 
saludables . Fins ara la nostra escola repartia 
fruites a l’hora d’esmorzar un cop al mes amb 
un proveïdor de proximitat que ens porta fruita 
de temporada. Aquest mes incorporarem el 
consum de llet, a partir del 12 de març. La llet la 
beuran a les aules, des d’Infantil a 6è. 

Properament us enviarem una circular 
informativa amb una autorització sobre el 
consum de llet a l’escola  

PROVES DIAGNÒSTIQUES. El Departament 
d’Ensenyament ens OBLIGA a realitzar unes 
proves d’avaluació diagnòstica a 3r de català, 
castellà i matemàtiques. Seran proves 
competencials que es passaran durant la 
primera setmana de març. Les utilitzarem com a 
avaluació interna de centre.  
 

DISSABTE 10 DE MARÇ : Jornada de 
col·laboració  de les  famílies a l’escola.  Rebreu 
més informació des de la comissió pedagògica 
de l’AMPA. 
 

ACTIVITATS DE RECAPTACIÓ del viatge de 
6è:  Es continuaran fent berenars tots els 
divendres. Durant aquest mes es vendran 
números per al sorteig d’un smartbox. També 
es faran dues fires de joguines, disfresses i 
material amb el logo del Vora: Dijous 8 i 22. 
 
GRUP DE TEATRE DE FAMÍLIES: SANT 
JORDI: Com ja sabeu, la nostra escola 
organitza des de fa 3 anys les obres de teatre 
de Sant Jordi: per Infantil i Primària. Es 
representen durant la setmana del conte, que 
enguany serà del 23 al 27 d’abril. El grup de 
teatre és obert i qualsevol família hi pot 
participar. Per això, Dimecres 21 DE MARÇ   a 
les 15h h i haurà una reunió inicial. 
 

CAFÈ-TERTÚLIA : dijous 22 a les 15h.  la 
comissió social de l’AMPA organitza la xerrada: 
“Com parlar amb els nostres fills/es de 
temes difícils”  per part de Neus Navarro, 
psicòloga i coach emocional. 

 
TALLERS DE L’AJUNTAMENT: ROBÒTICA i 
IGUALTAT i SEXUALITAT Des de La 
Diputació de Barcelona i gestionat per 
l’Ajuntament de Cubelles, organitzen diferents 
tallers. Durant aquest mes de març faran 1r i 2n 
robòtica. 
També s’organitzen tallers sobre la igualtat de 
gènere a alumnes de 5è i 4t I de sexualitat a 6è. 
 

INFORMACIÓ PREINSCRIPCIÓ: Us  informem 
que està previst que després de la setmana de 
Pasqua s’iniciï  el període de preinscripció per 
als nous alumnes de P3 i 1r ESO.  
 

Les portes obertes  a la nostra escola es 
faran DILLUNS 19 I DIMECRES 21 DE 

MARÇ les 15h. Cal trucar per reservar dia. 
 
Per a les famílies de 6è del centre organitza 
una  reunió informativa per la preinscripció a 
l’ESO dimecres 4 d’abril. 
 
CONSELL ESCOLAR: DILLUNS 19 DE MARÇ  
 

Us recordem que us heu de descarregar 
l’aplicació TokApp School per rebre les 

informacions de l’escola. 
 
 
 
 
 
CARNAVAL de l’AMPA:  Amb una elevada 
participació, la nostra escola va sortir a la Rua i 
a les comparses del Poble!! Des de la comissió 
de festes, volem donar les gràcies a tots els 
pares i mares per la seva participació: Tos fem 
el Vora!!!! 
 

EXTRAESCOLARS: Us informem que la 
proposta de realitzar musicoteràpia, altres 
extraescolars i les del migdia, no es faran 
efectives per manca de suficients inscripcions. 
Es tornarà a proposar el curs vinent. 
 
FESTA SOLIDÀRIA SENSACIÓ ACTIVA : Va 
ser un èxit!! Es va fer una recaptació de 1900 € 
destinats a la investigació del Càncer infantil 
.        

               Gràcies per la vostra confiança:   
L’equip de mestres   i l’equip de l’AMPA 

 
Cubelles,  1 de març  2018 

ACTIVITATS I 
COL·LABORACIÓ DELS 

PARES I MARES :  


