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SORTIDES DEL MES DE MARÇ 
Dimecres, 6 de març, com cada any 
els alumnes de 6è aniran a fer un taller 
a les Guixeres. 
Dimarts, 12 de març, els alumnes de 
6è aniran al foment cultural a veure una 
obra de teatre organitzada pels alumnes 
de l’IES Mig Món. 
Dimecres, 13 de març els alumnes de 
6è faran una visita a les dependències 
de l’institut. 
Dijous, 14 de març  cicle superior ani-
rà a Manresa a veure l’obra  de teatre: 
“Bianco”. 
Els dies 18, 19 i 20 de març  cicle 
mitjà anirà de colònies a Sta. Maria de 
Palutordera a la casa “La Granja”. 
 
Dimarts, 26 de març 
Educació infantil visitarà 
el Museu de la Ciència de 
Barcelona (Cosmocaixa) 
faran el Clik dels nens i 
farem el recorregut del 
bosc inundat. 
 
Dimecres, 27 de març els alumnes de 
6è faran la sortida al parc natural de 
Sant  Llorenç del Munt i l’Obac. 
 
Divendres, 29 de març trobada de co-
operatives a Navàs. 

US EXPLIQUEM UN CONTE 
Exalumnes de l’escola que ara estan fent 

ESO a l’institut vindran 

a explicar contes als 

més petits.  

Dimarts, 5 de març: 

EI3 i EI4  

Dimecres, 6 de març: 

EI5 

En aquesta ocasió, els narradors seran: 

Uriel Hernández 
Talia Parada 
Xavier Sánchez 
Abril Maqueda i Gina Torrabadella. 

PREINSCRIPCIÓ 2019—2020 
Les dates de la preinscripció per al pro-
per curs seran del 

 29 de març al 9 d’abril. 

JORNADA DE PORTES OBERTES 
El dia 30 de març serà una jornada de portes obertes. Per aquest dia estem pre-
parant activitats lúdiques per a tots els alumnes de l’escola. Volem que sigui una 
jornada festiva on siguin els mateixos alumnes els que donin vida a l’escola. Ja tin-
drem els ambients d’educació infantil acabats i serà un bon 
moment per poder-los inaugurar, estem preparant més sor-
preses. 
 
 
Animeu-vos a passar un matí en  un ambient distès i 
en bona companyia.  
 
Si coneixeu algú que vulgui venir a visitar l’escola el podeu convidar! 
 

INFORMES DEL 2N. TRIMESTRE 
El dia 29 de març es donaran els informes dels alumnes, recordeu que una còpia 
l’heu de tornar signada. 

 
 

DILLUNS, 4 DE MARÇ 
El proper dilluns, 4 de març és festa a 
totes les escoles de Súria. Correspon a un 
dia de lliure disposició. 
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