
AGENDA 
 
3 de novembre: 4t’s taller d’ali-

mentació saludable. 

4 de novembre: P5 i 2n taller d’ali-

mentació saludable. 

3 i 5 de novembre: Taller  pels 

alumnes de 6è. Respecte i ciber-

Respecte.  

11 de novembre: 5è, 2ª sessió del 

Taller de narrativa amb la Mon 

Mas. 

16 de novembre: Taller de “No 

m’esteriotipis... jo jugo al que vull”. 

Adreçat als alumnes de 5è de pri-

mària.  

17 de novembre: Taller Fem fora 

al bullying de  l’escola. Activitat 

adreçada als alumnes de 4t.  

23 de novembre: P5 i 3r taller d’E-

ducació viària. 

24 de novembre: 6è taller d’Educa-

ció viària. 

25 de novembre: cicle Infantil i 

Inicial van a veure Teatre a la Sala 

Montbarri. 

30 de novembre: Festa Local amb 

motiu de la celebració de Sant Sa-

durní.  
—————————————— 

Divendres 6 de novembre a les 15h  

Consell Escolar (presencial  a l’aula de 

Música. 

 

1. Memòria curs 2019-20 

2. Programació General Anual curs 

2020-21 

3. Pla d’Actuació per a la Millora 

d’Oportunitats Educatives 20-21 

4. Prec i preguntes 
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CELEBREM LA CASTANYADA  i HALLOWEEN 
 
Amb l’arribada de la tardor i la festa de Tots Sants cele-
brem la festa de la Castanyada  que coincideix amb la 
celebració i tradició anglosaxona de Halloween.  
 
Aquest curs, i donades les circumstàncies i mesures que 
ens imposa la pandèmia , les activitats es veuran limita-
des i restringides al treball i celebració dins els grups  
estables i sense accés de les famílies al centre.  
 
Tots els alumnes de P3 fins a 6è decoraran el moniato i 
es farà l'exposició al gimnàs de la qual farem fotos i es 
penjaran al bloc de l’escola .  
Cada cicle treballarà aspectes concrets de les celebraci-
ons a través de contes, músiques, llegendes i activitats 
diverses. 
 
Es decoraran  les aules i espais escolars. 
 
El dia 30 d’octubre, durant tot el dia, els alumnes podran 
venir a l’escola disfressats: 
 
Ed. Infantil (P.3, P.4 i P.5) de castanyers i castanyeres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Primària (de 1r a 6è) de Halloween.  
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