
AGENDA 

 

Dilluns 11 de gener: inici del 2n Tri-

mestre del curs. Aquest trimestre fina-

litzarà el dia 26 de març. 

 

ACTIVITATS: 

 

Del dia 11 al 13 de gener: El Blai rea-

litzarà activitats d'animació a la lectura 

adreçades als alumnes de P.3 fins a 

2n. Les activitats es realitzaran a l’es-

cola. 

 

De l’11 al 22 de gener: Entrevistes 

presencials o telemàtiques amb les 

famílies de 1r a 6è de Primària.  

 

Dimarts 12 de gener: S’inicien els 

Tallers Creatius adreçats als alumnes 

de 4t. 4 sessions per a cada grup-

classe que finalitzaran el dia 11 de 

febrer.  

 

Dies 25 i 26 de gener: 2ª sessió del 

Taller de Poesia al CI. 

 

Dimecres 27 de gener: 2na dosi del 

programa de vacunació adreçat als 

alumnes de 6è.  

 

Dijous 28 de gener: 5è Xerrada del 

Programa L’Anella que tornem a iniciar 

aquest curs. 

 

Divendres 29 de gener: Realització 

d’activitats relacionades amb el DENIP 

(Dia Escolar de la No Violència I la 

Pau) que és el 30 de gener. 
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UNA MICA DE TOT... 

 PROGRAMA DE CONSUM DE FRUITA A L’ESCOLA 

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

al gener, i sense data encara confirmada, es  

distribuiran: Pera, Poma Golden i Mandarina.  

 

 

PLA DE MILLORES D’OPORTUNITATS EDUCATIVES  
 
 
 
 
Amb la col·laboració del MEFP «Programa finançat pel Ministerio de Educación y 
Formación Profesional i del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalu-
nya». 

   
  L’Escola, gràcies a un acord de coresponsabilitat amb el Departa-
ment d’Educació, desenvoluparà un Pla d’actuació en benefici d'es-
tratègies que afavoreixin l’escolarització dels alumnes de centre.  
 
  D’entre les mesures que comencem a desenvolupar, cal destacar 
en aquests moments, i per aquest curs: 
 
* Gratuïtat  de les activitats de sortides i excursions. Inclou les tres  
Activitats de l’Associació Cultural de cada grup classe i una  excursió  
per a cada curs. Les activitats ja s’han iniciat i/o programat. 
 
* Reducció del cost de l’activitat de Colònies per a tots els alumnes 
de 6è. Previstes pel mes d’abril. 
 
* Tallers d’Estudi Assistit per als alumnes de C.M. i C.S. que necessi-
ten d’un suport complementari. Ja s’han iniciat.  
 
* Taller d’Acollida “Un passeig per Montornès” adreçat per l’alumnat 
nouvingut dins el programa d’Acollida escolar i municipal. 
 
* Tallers d’acompanyament per a famílies que necessiten millorar o 
assolir habilitats digitals per ajudar i acompanyar els seus fills/es en 
les tasques i organització escolar. S’iniciaran properament (adjuntem 
ful informatiu). 
 
ENTREVISTES FAMÍLIA-ESCOLA 

Us recordem que totes les famílies dels alumnes de Primària esteu 

convocades a una entrevista amb el/la tutor/a del vostre fill/a (en for-

mat presencial o virtual) entre els dies 11 i 22 de gener, segons 

s’hagi acordat amb el/la mestre/a. 

El dia de l’entrevista s’informarà a les famílies dels alumnes de 5è i 

6è, que així ho requereixin, de la cessió de wifi i/o ordinador que 

s’ha aconseguit amb el suport del Departament d’Educació. I es farà 

signar el document de cessió per al present curs escolar. 

ESCOLA  MARINADA 

MONTORNÈS DEL VALLÈS 

 

 

 

Tel. 93 568 06 49 

ceipmarinada@xtec.cat 

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


      

 
Espai Komtü 

 

   Benvolgudes famílies de Marinada, un cop acabat el 2020 és un bon mo-

ment per posar la vista enrere i veure què ha donat de sí. 

 

   Ha estat un any dur per a tothom, el covid ens ha posat a tots a prova, 

tant individualment però també com a societat, i com ens agrada ser posi-

tius veiem que malgrat totes les dificultats, la vida s’ha anat obrint pas i 

aquí estem, lluitant per recuperar la nostra vida i la nostra salut. 

 

   Però hi ha un sector de gent en el que ens agradaria fixar-nos especial-

ment, i són els nostres nens i nenes, i la capacitat que han demostrat per 

adaptar-se a aquesta nova realitat tan estranya. Si ens fixem bé, els nostres 

fills i filles ens han donat una lliçó de vida, ells són els primers que han 

continuat amb la seva vida amb les mateixes ganes i il·lusió de sempre, ai-

xò sí, amb grups bombolla, mascaretes i distància, però ni així han perdut 

les ganes d’aprendre, de créixer, de fer amistats, de riure i de jugar. 

 

   Només cal veure els vostres fills i filles al pati, a les aules, al menjador, a 

educació física, a les entrades i sortides de l’escola per saber que ni mil vi-

rus com aquest acabaran amb la seva energia i ganes de viure. 

 

   Brindem per aquest nou any i pel futur de la nostra infància!!! 

 

   Una abraçada molt gran. 

 

   Rebeca i Irene. 

 

   Tècniques de l’Equip Komtü. 

 

 

 

 

 


