
AGENDA 

 
Els alumnes de 4t segueixen 

amb els Tallers creatius a l’es-

cola. Durant aquest mes.  

 

3 de febrer: Activitat de l’Asso-

ciació Cultural adreçada als 

alumnes de CM i C.S. (matí). 

 

8 de febrer: Excursió dels alum-

nes de C.M. (3r i 4t) a Can Ri-

bas (Bigues i Riells), gratuïta. 

*Pendent de poder realitzar-se 

segons les mesures restrictives 

de mobilitat. 

 

El dia 8 es lliuraran els informes 

d’Ed. Infantil a les famílies.  

Es realitzaran entrevistes indivi-

duals amb les famílies per infor-

mar del desenvolupament dels 

infants. Les entrevistes es realit-

zaran, preferiblement de forma 

virtual, i sempre amb cita prè-

via., entre els dies 9 i 19. Acor-

dant dia/hora amb la tutora.  

 

Entre els dies 8 i 12 de febrer 

celebrem la festa del CARNA-

VAL.  

 

Dilluns dia 15 de febrer: festa 

de lliure elecció acordada al 

Consell Escolar Municipal. 
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UNA MICA DE TOT... 

 PROGRAMA DE CONSUM DE FRUITA i VERDURA A 

L’ESCOLA 

   Dins el programa de consum de fruita a l’escola, 

entre els dies 23 i 26 de febrer, es distribuiran: 

    Pera Conference, Taronja i Plàtan. 

 

 

 

                     El 2021 serà l'Any Internacional de les Fruites               

 

i Verdures. L'objectiu és conscienciar sobre els benefi-

cis de consumir productes hortofructícoles com a part d'una 

alimentació saludable.  

 

 

PLA DE MILLORES D’OPORTUNITATS EDUCATIVES  
 

   Dins  les actuacions previstes al Pla de Millora d’oportunitats i se-
guint amb la necessitat de millorar i incrementar la relació família-
escola i iniciem el Taller d’Informàtica per a famílies: Connectem-
nos!. En paral·lel, l’escola tenia previst obrir un punt de wifi  a la 
porta del centre per permetre que les famílies,  quan venen a acom-
panyar  o recollir els seus fills/es, puguin consultar els missatges que 
l’escola envia, enviar-nos els propis missatges, consultar el calendari 
de les activitats del centre... En definitiva, facilitar a les famílies un 
espai i recurs necessari per a emprar les eines digitals necessàries 
en  la societat actual. 
   Aquesta iniciativa var ser recollida per l’Ajuntament i aviat s’ins-
tal·larà wifi municipal a l’entorn de l’escola.  
 
   A part de les activitats de l’Associació Cultural, i que ja es van po-
sar en marxa durant el 1r trimestre, els alumnes podran gaudir, 
gratuïtament, en els propers mesos d’excursions, sempre i quan 
no hi hagi restriccions en la mobilitat per sortir fora del municipi dins 
les mesures decretades pel PROCICAT per evitar l’expansió del brot 
de la covid-19. 
 

   Al mes de gener hem repartit wifis per a cada un dels alumnes 

de C.S. No únicament podran beneficiar-se d’aquests recurs els 
nens/es de 5è i 6è sinó també ajudarà als seus germans. Per tant, 
els 81 wifis aconseguits són un suport que beneficia a uns 140 alum-
nes de l’escola.  

 

ESCOLA  MARINADA 

 

MONTORNÈS DEL VALLÈS 

 

 

 

Tel. 93 568 06 49 

a8022070@xtec.cat 

http://www20.gencat.cat/portal/site/DAR/menuitem.3645c709047c363053b88e10b031e1a0/?vgnextoid=ebf2917db15c7110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=ebf2917db15c7110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default


   

PREINSCRIPCIÓ CURS 2021-22 
 

   El Departament d’Educació informa de les dates del període de preinscripció 

pel curs vinent i, per tant, important  per a les famílies que han d’inscriure els 

fills/es nascuts al 2018 per poder iniciar l’escola a P3 i  per a les famílies dels 

alumnes de 6è de primària, que  han de fer el pas a  l’ESO. Aquests període se-

rà del 15 al 24 de març. Quan tinguem les sol·licituds i el calendari de 

cita prèvia de l’escola i dels Instituts per poder fer la preinscripció  

presencial, o del link per poder fer-ho telemàtic, us informarem.  

 

CELEBREM LA FESTA DE CARNAVAL 

 

   Ses Majestats el Rei i la Reina Carnestoltes, reis 

dels Poca-Soltes, han arribat i ens manaran unes  

ordres per poder participar. 

 

Dilluns dia 8 de febrer: Amb un pregó virtual, que 

tota l’escola podrà escoltar, les ordres que Ses majestats ens manaran. 

De dimarts a divendres caldrà seguir-les si volem participar de la festa 

del Carnaval.  

 

Dijous dia 11 de febrer: Dijous Llarder, amb xocolata i magdalenes el 

celebrem. L’AMPA convida a esmorzar a tots els infants.  

 

Divendres dia 12 de febrer: a la tarda, disfressat/da del que vulgui vin-

dré (celebració a les classes i dins els mateixos grups d’alumnes). 

 

Les fotos i vídeos es  podran veure a la pàgina web de l’escola. 

https://agora.xtec.cat/ceipmarinada/ 

 
 

             Espai Komtü 
 

 Estimades famílies, esperem que les vacances de Nadal hagin estat 

un moment de descans, alegria i salut amb els vostres infants. De ben 

segur que aquest any ens portarà nous reptes que junts anirem cons-  

truint amb il·lusió i esforç constant. Us volem compartir que estem fina-

litzant el diagnòstic de l'escola, gràcies també a la vostra col·laboració.    

 Ben aviat podrem començar a donar-li forma per tal que permeti a 

l'escola reforçar les relacions de qualitat i es mantingui i potenciï el 

benestar emocional de tots i totes les persones que formeu Marinada.  


