
 
                                                                  

 

 

 
 
 

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

 

INFORMACIONS DE L’ESCOLA 

 
INICI DE LA JORNADA INTENSIVA: Us recordem que a partir de DIMARTS 5 de juny i fins 
divendres 22 de juny l’horari lectiu serà de 9 a 13h. Els alumnes que es queden a dinar l’horari serà 
fins a les 15:30h. Últim dia d’escola 22 de juny.
 

CANTANIA 5è: Els alumnes de 5è i  les seves famílies  aniran a l’Auditori de Barcelona el proper dimecres 

6 de juny per participar en l’espectacle  de CANTANIA. Els alumnes han esta tot el curs treballant en el 
projecte. Molta sort!!  
 

ESCOLA VERDA: Dia del medi ambient 5 de juny. “ Els alumnes del Vora netegen Cubelles”       
El proper dimarts 5 de juny, dia internacional del medi ambient, tota l’escola celebrarà aquest dia fent 
una activitat de conscienciació, recerca i neteja de diferents indrets del nostre poble. Els alumnes 
d’Infantil aniran al parc de l’estació. 1r i 2n al parc dels pins, 3r i 4t a la platja. 5è aniran al castell i al  
casc antic i 6è a la desembocadura del Foix. Analitzarem plegats el grau d’accés, l’estat i les necessitats. 
En farem una exposició al vestíbul de l’escola.            
Dissabte 9 de juny Activitat per a famílies: “Volem la platja neta”: 9:30h a la desembocadura del 
Foix.. Activitat organitzada per Coll i Miralpeix, i la regidoria de Mediambient de Cubelles.  
Més informació: www.collsmiralpeix.cat 
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CONFIRMACIÓ DE PLAÇA I MATRICULA: A partir del 7 de juny us lliurarem el full de confirmació de 
plaça.  FAMÍLIES NOVES Us recordem que la llista d’admesos és podrà consultar  a les escoles el  12 
de juny. El període matriculació serà del 21 al 27 de juny.  
 

PROJECTE D’EMPRENADORIA de 5è: Per motius organitzatius de l’Ajuntament, la parada al mercat 
que estava prevista pel passat 26 de maig, es posposa el divendres 8 de juny. Us recordem que  
aquest projecte interdisciplinar es va iniciar el trimestre passat amb l’acompanyament de la 
Mancomunitat (Diputació de Barcelona). Els alumnes han après a crear la seva pròpia empresa: una 
cooperativa. Tindran una parada al mercat aquest dia  amb productes fets per ells, us convidem!! 
 

EXPOSICIÓ PROJECTE 6è: Durant aquets mes de juny els alumnes de 6è A i B es distribuiran en 
equips i exposaran el seu Projecte als altres centres de Cubelles i Instituts. “Pensant en vosaltres”: “Fes-
ho per tu”, un projecte de conscienciació per la prevenció del consum de drogues. 
 

OBRA DEL TEATRE  DELS ALUMNES DE 6è: Es representarà el divendres 8 de juny a les 15:30h. 
Amb actuació d’acro esport i l’obra:  “La donzella sàvia” Totes les famílies i alumnes hi esteu 
convidats/des. Es farà pagar un preu simbòlic per subvencionar el sopar de graduació. 
 
SOPAR DE 6è. El divendres 22 de juny farem el sopar de graduació amb els alumnes i tots els mestres 
que han acompanyat a aquests grups de 6è durant aquest anys a l’escola. Es farà un acte de graduació i 
la presentació del video-clip “pensant en vosaltres”. 
  
Activitats Aquoesportives: Setmana de l’11 al 15 de juny,  tots els alumnes de 3r a 6è tindran un 
sessió d’educació Física amb aigua. Els nens i les nenes de 1r i 2n faran aquesta sessió dilluns 18 o 
dimarts 19 d’educació física. Aquest dia hauran de venir amb roba de recanvi. 
 
EDUCACIÓ VIAL: Durant la setmana de l’11 al 15 de juny la policia local de Cubelles farà les 
devolucions dels tallers d’Educació Vial que es van fer a l’escola. 
 
GIMCANES de fi de curs: El dimecres  20 de juny INFANTIL farà jocs d’aigua i dijous 21 de juny 
PRIMÀRIA farà gimcanes d’aigua a l’escola. Aquests dies els nens i les nens de P3 a 6ê hauran de venir 
amb xancles de goma lligades, roba de recanvi i tovallola.  
 
ÚLTIM DIA DE CURS DIVENDRES 22 DE JUNY: Farem l’acte de comiat amb tots els alumnes al 
gimnàs de l’escola. Compartirem els vídeos de fi de curs. 
 
NOVETATS CURS 2018-19: A final de curs us lliurarem el tríptic  on us informarem de les novetats 
de l’any que ve. 
 
TOOKAPP School: Famílies recordeu que cal instal·lar-se l’aplicació, ja que a partir de l’any que ve, 
totes les informacions de l’escola, classe i l’AMPA es faran per aquesta via. 
 
CONSELL ESCOLAR: Dijous  28 de juny a les 16:30h
 
REUNIÓ NOVES FAMÍLIES DE L’ESCOLA: DIVENDRES 29 de juny a les 12h. S’informarà del procés 
d’adaptació i l’entrada progressiva del proper curs de P3 2018-19 
 
 
 
 
 
 CASAL D’ESTIU: Podeu venir a l’AMPA a recollir els fulls d’inscripcions pel Casal d’estiu del Vora. 
Dimarts i dijous de 9 a 9:30 i de 16:30 a 17h. Inici del Casal 25 de juny. 
 
 FESTA de L’AMPA DIVENDRES 15 DE JUNY: Festa de TARDA-NIT, a partir de les 17h de la tarda 
amb joc d’aigua, festa de l’escuma, música en viu i FIDEUÀ POPULAR. Ja rebreu més informació. 
 
 VENDA DE LLIBRES: Com cada any podreu comprar els llibres a l’AMPA, ja rebreu informació per fer la 
reserva. 
 
 PREINSCRIPCIÓ EXTRAESCOLARS: Us informem que durant aquest mes estarà disponible la 
preinscripció online d’extraescolars. Ja rebreu informació al whatsApps de la classe. 

 

ACTIVITATS I COL·LABORACIÓ DELS PARES I MARES JUNY 2018 
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