
 

                                                                  

 

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

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Dilluns 2 Dimarts 3 Dimecres 4 Dijous 5 Divendres 6 

 
SETMANA  

SANTA 
 

 

 
SORTIDA 3r 

ESPAI ENDESA 
 
 

SORTIDA 1r 
FUNDA. TAPIES 
--------------------- 

TALLER sobre la 
meva FAMILIA 2n 

------------------- 
Reunió traspàs 

Primària-Secundària  
famílies 6è 

 
 

SORTIDA P3 
CANTON I XACÓ 

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

......................... 
Tall. d’igualtat 3r 

-------------------- 
Taller educ-

sociemocional 3r 

Dilluns  9 Dimarts 10 Dimecres 11 Dijous 12 Divendres 13 

SORTIDA 5è  
CRARC 

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

PREVENCIÓ 
ASSETJAMENT 6è A 

i B   
-------------------- 

Tallers 
mancomunitat 1r 

 
 
 

Colònies P5 La Marinada RÀDIO CUBELLES 5è 
------------------ 
Taller educ-

sociemociona 3r 
------------------ 

TALLER sobre la 
meva FAMILIA 1r  
----------------------- 

 
Reunió Delegats/des 

15h 

 

Diumenge 15 

 
Ballada de sardanes 4t 

Dilluns  16 Dimarts 17 Dimecres 18 Dijous 19 Divendres 20 

 
 

Taller educ-
sociemociona 5è 

 

Sortida P5 “Damaris 
Gelabert BCN  

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

Visita autor 2n 

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

SORTIDA 4t MUSEU 
DE LES 

MATEMÀTIQUES 

SORTIDA orientació 
Can Cabanyes 

Vilanova 6è 
-------------------- 

Visita autor 5è i 3r 
 

 
 
 

SORTIDA 5È CIRC 
ANFITEATRE 
TARRAGONA 
--------------------- 

Taller educ-
sociemocional 6è B i 

4tB 
---------------------- 

Lliurament premis 
Vítor Alari 

Dilluns  23 Dimarts 24 Dimecres 25 Dijous 26 Divendres 27 

SETMANA DEL CONTE 

 
Sant Jordi-Jocs 

Florals  
 

 
 

 

 
Visita autor 1r 

Visita autor 4t 

 

 
 
 
 

Teatre Sant Jordi 
Infantil 

Obre de teatre 
famílies 

Taller Alimentació 
SALUDABLE P5-1r  

--------------------- 
Taller educ-

sociemocional 
6è B i 4tB 

--------------------------- 
Teatre Sant Jordi 

Primària 
Obre de teatre famílies 

Dilluns  30 Dimarts 1 Dimecres 2 Dijous 3 Divendres 4 

 
LLIURE DISPOSICIÓ 

 
 

FESTA 

 SORTIDA 1r 
GRANJA LES 

TANQUES 
VILADECANS 

 

VORA  MENSUAL ABRIL 2018 



 
                                                                  

 

 

 
NOVETATS NORMATIVA DE L’ESCOLA!!  

 
 

CONSELL ESCOLAR: Celebrat el passat dilluns 19 de 
març. En l’ordre del dia s’informa de la liquidació 
econòmica del l’any 2017 i del pressupost del 2018.  
Es van aprovar algunes consideracions noves en  la 
normativa del centre.  
Es presenta el nou full informatiu de l’AMPA.  Des de la 
Comissió d’atenció a la diversitat de l’AMPA s’explica  el 
treball de conscienciació i inclusió que es vol realitzar 
amb la Comunitat Educativa. 
Es revisen les actuacions que ha de fer  l’Ajuntament per 
millorar l’entorn de l’escola. Es tornar a insistir en la 
importància de millorar l’accés al centre quan plou i en 
concret com afavorir l’entrada d’infantil. 

 
FESTA DEL DIA MUNIDIAL DE L’AUTISME: El 2 d'abril 
va ser el Dia Mundial de Conscienciació sobre l'Autisme. 
DIUMENGE 8 D’ABRIL a les Roquetes s’organitza una  
Festa lúdico-festiva de conscienciació amb el lema "Tots 
som únics". Les activitats es duran a terme a la plaça de 
la Vinya d’en Petaca de les Roquetes des de les 11 del 
matí fins a les 2 del migdia i comptarà amb activitats 
lúdiques i informatives, actuacions musicals, inflables, 
jocs, tallers, exposicions i finalitzarà amb l'enlairament 
dels globus blaus pels nois i noies de l'Associació. 
 
REUNIÓ  famílies DELEGATS/DES: Dimecres 11 d’abril 
ALES 15h. 

 
SETMANA DEL CONTE-SANT JORDI: Properament us 
lliurarem un tríptic amb tota la informació. Volem agrair la 
col·laboració i dedicació del GRUP DE FAMÍLIES que un 
any més representaran 2 obres de teatre: una per als 
alumnes d’Infantil, 1r i 2n i una altra per als nens de CM i 
CS.  
LLIURAMENT DE PREMIS DEL CERTAMEN LITERARI 
VÍCTOR ALARI. DINS DE LA SETMANA CULTURAL DE 
Cubelles, divendres 20 d’abril A les 19.00 h., a la sala 
Sociocultural, es farà el lliurament de premis del 22è 
Concurs de Contes i Narració Breu Víctor Alari 
2018.L’Obertura de l’acte serà càrrec del jove cubellenc 
Dani El Mago, (exalumne de la nostra escola). Oferirà 
durant la gala un espectacle de màgia sorprenent. Durant 
el lliurament de guardons, el Grup de Teatre del Casal de 
Cultura farà lectura del poemes guanyadors. 
 
NECESSITEM FAMÍLIES PER EXPLICAR CONTES A 
Infantil i CI, durant la setmana del 23 al 27 de d’abril. Les 
famílies interessades ho comuniqueu a les tutores. 
 

BALLADA DE SARDANES: Els alumnes de 4t treballen 
la cobla i la sardana amb la resta d’escoles del Municipi 
de Cubelles. El diumenge 15 d’abril faran una ballada a 
la plaça de la Sardana de Cubelles. 

 
PREINSCRIPCIÓ: Us recordem que  el període de 
preinscripció serà del 13 al 24 d’abril. Això afecta:  

- A les  famílies que volen escolaritzar els seus 
fills/es a P3  el curs vinent . 

- Els alumnes de 6è que l’any que ve han d’anar a 
l’institut . 

- Famílies que ja tenen els seus fills/es 
escolaritzats i volen canviar de centre. 

 http://www.gencat.cat/ensenyament/preinscripció. 
 

FAMÍLIES DE 6è: Dimecres, 4 d’abril a les 15h a la 
sala de mestres de l’escola, va haver una reunió 
informativa per orientar les famílies en el procés de 
preinscripció i el pas de Primària a Secundària. Us 
enviarem la informació. 
 
CAFÉ-TERTÚLIA: Ben aviat us comunicarem el 
calendari de xerrades 
 
ACTIVITATS DELS ALUMNES DE 6è: Viatge fi de 
curs. Els alumnes de 6è estan venent aquest dies 
números pel sorteig d’un smartbox. El sorteig es farà 
dilluns 23 d’abril a les 16:25h. Aquest dia de Sant 
Jordi també es vendran a l’escola llibres i roses a les 9h, 
12;30 , a les 15h i a les 16:30h. Es continuaran fent 
berenars tots els divendres. 
 
ESCOLA VERDA: Fruita a l’escola. Aquest mes d’abril 
ens han portat: maduixes, peres, taronges i tomàquets. 
Punt de trobada: Oficina Turisme Platja 
 
VISITES GUIADES DESEMBOCADURA RIU  FOIX : 
Diumenge 29 d’abril. La visita consisteix en una  
passejada per l'entorn de la desembocadura i part dels 
marges del Riu Foix. La passejada tindrà varies parades 
on es faran explicacions sobre l'espai, l'ecologia i les 
actuacions de recuperació que s'hi duen a terme. Hora: 
11.00h  (Av. Mediterrani s/n – Platja Llarga). Activitat 
gratuïta. Durada: 2 hores aprox. Activitat adreçada a 
adults i infants majors de vuit anys.  
Cal realitzar inscripció prèvia a www.cubelles.cat. 
 
DIA DE LLIURE DISPOSICIÓ: DILLUNS 30 D’ABRIL.  
l’escola romandrà  tancada.

 
 
ACORDS DEL CONSELL ESCOLAR: La representació del 
sector pares i mares proposa, des del Consell Escolar, una 
recollida de signatures per agilitzar una resposta per part de 
l’Ajuntament , vers la construcció d’un badem o pas elevat  a 
la porta d’Infantil que faciliti l’entrada a l’escola quan plou. 
 
NOU TRIPTIC INFORMATIU DE L’AMPA: Des de la 
col·laboració de totes les comissions de la nostra AMPA, 
hem elaborat el tríptic. El compartirem en els grups de 
delgats/es de cada classe.   
 
 

L’objectiu és que totes les famílies de l’escola coneguin el 
funcionament i  la tasca que està realitzant l’AMPA  per 
animar a la participació de les  famílies. 
 
Des de la Comissió d'Atenció a la Diversitat de l'AMPA 
s’ha lliurat a les famílies una carta molt especial  “Ese niño”. 
Amb aquest relat es convida a totes famílies a compartir 
inquietuds, pors i a col·laborar per fer que el nostre centre 
sigui cada cop més inclusiu. Es tractar d’omplir un petit 
qüestionari anònim i amb el recull de les vostres 
participacions s’organitzaran xerrades, decàlegs i grups de 
treball. 

 
Moltes gràcies, L’equip de mestres i equip de l’AMPA                                                 Cubelles, 6  d’abril del 2018 
 

ACTIVITATS I COL·LABORACIÓ DELS PARES I MARES: abril 2018 


