
AGENDA 
1 de març: 3r sortida de matí: un Tomb 

per Montornès.  

4 de març:  6è visita telemàtica a l’Institut 

Marta Mata. 

5 de març: 2n sortida de tot el dia. 

Granja Can Bordoi a Sant Antoni de Vila-

major. Activitat subvencionada totalment 

per Afrucat (Associació Empresarial de Frui-

ta de Catalunya, dins el Pla de consum de 

fruita i verdures a les escoles). 

8 de març: 6è visita telemàtica a l’Institut 

Vinyes Velles. 

3ra. Sessió del TALLER de POESIA 

Al matí i a l’escola: 8 de març: 1r de Primà-

ria i 9 de març: 2n de Primària. 

10 de març: 6èA visita el Refugi antiaeri. 

Matí. 

15 de març: Activitat de l’ASSOCIA-

CIÓ CULTURAL adreçada a l’alumnat de 

5è i 6è. A les 10h a la Sala Montbarri. 

Entre els dies 15 i 18 de març , les famíli-

es que han optat per pagament del ma-

terial de forma fraccionada, hauran d’estar 

al dia de la part corresponent al 2n trimes-

tre.  

17 de març: 5è Taller de Narrativa. Matí, 

a l’escola. 

22 de març: 6èB visita el Refugi antiaeri. 

Matí. 

23 març: 3r taller de poesia. Matí. 

Dijous 25 de març: lliurament d’àlbums 

del 2n trimestre i els nens/es de Primària el 

2n informe del curs. 

Divendres 26 de març: comiat del 2n 

trimestre amb l’elaboració de la MONA de 

Pasqua gràcies a la col·laboració de l’AM-

PA,  que compra la bases dels pastissos per 

les classes de Primària i dònuts de xocolata 

pels nens/es d’Infantil, la nocilla per farcir 

els pastissos i sucs per a tots els nens/es. 

Els nens i nenes d'Infantil faran les seves 

mones individuals amb els dònuts de xoco-

lata.   

Del 27 de març al 5 d’abril Vacances. 
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UNA MICA DE TOT... 

PLA DE CONSUM DE FRUITA I VERDURES A LES ESCOLES 

Dins el programa de consum de fruita a l’escola, entre els dies 

16 i 18 de MARÇ, es distribuiran les següents fruites: POMA,  
PERA i TARONJA. 
  La sortida dels dia 5 de 2n l’ofereix Afrucat a un nombre reduït d’escoles 
que formem part del Pla de consum de fruita i verdures a les escoles al 
2021 i hem estat de les primeres escoles ens inscriure'ns-hi. Faran un taller 
degustació d’aliments de proximitat, aquest any de manera individual i se-
guint les normes d’higiene i protecció requerides per la Covid-19 i a partir 
de grups estables i també podran visitar la granja, interactuar amb els ani-
mals i esbrinar l’origen dels aliments.  

 
PLA DE MILLORES D’OPORTUNITATS EDUCATIVES  

  Informar que des del mes de febrer: 

 Ja disposem de punt de wifi, al carrer, davant entrada principal de 

l’escola. 
 Han començat el reforç de lectoescriptura per alumnat de 3r i 4t de 

Primària, una tarda a la setmana per a cada grup estable. 

 Ha començat l’activitat “Coneixem Montornès” per alumnat de 5è i 6è 

d’Aula d’acollida, dues tardes a la setmana. 

 3r i 4t ha pogut realitzar la sortida de tot un dia programada a Can 

Ribas. 
I aquest mes de març s’engegarà: 

 Reforç de lectoescriptura per alumnat de 1r i 2n de Primària, una 

sessió setmanal de tarda. 

 Començarà el Taller d’Informàtica per a famílies: Connectem-nos!. 

 
MENJADOR ESCOLAR: Hem comprat mobiliari nou pel menjador. 
L’empresa Henkel ha contribuït econòmicament per sufragar part del 
cost.  
 
 
 
 
 
 
 
PREINSCRIPCIÓ CURS 2021-22 
  El Departament d’Educació informa de les dates del període de preins-

cripció 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 serà del 15 al 24 de març.  
  Els alumnes de 6è visitaran els dies 4 (Institut Marta Mata) i 8 (Institut 

Vinyes Velles) de març  els 2 instituts del municipi de manera telemàtica per 

tal d’entrevistar al Director i Directora a través de preguntes que l’alumnat 
haurà preparat. 

 
JORNADA DE PORTES OBERTES DE L’ESCOLA: dies 9 i 11 de març a 

les 16:30h. Cal trucar per demanar cita prèvia per poder organitzar els 
grups reduïts. Telf.935680649 

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


                    

PAS A L’ESO (Educació Secundària Obligatòria)  
 

 Com fem el traspàs dels alumnes de 6è a l’ESO? 
 
 Els  professionals dels 2 Instituts del municipi són coneixedors de com treballem.  
 
 Instituts i Escoles tenim espais de coordinació on compartim  aspectes organitzatius i 

estratègies metodològiques, fins i tot, Projectes conjunts. 
 
 A final de curs, quan ja se sap on s’escolaritzarà cada alumne/a, es realitza un traspàs 

d’informació acurat de cada noi i noia amb l’equip docent de l’Institut on anirà. 
  

DInamització de PAtis  

 

 Aquest curs escolar tornem a tenir l’acompanyament de la Isa i la Lídia com a 

Dinamitzadores de patis durant l’hora de l’esbarjo. Cada dimecres (un grup-classe 

estable), la Isa amb l’alumnat de Cicle Mitjà i la Lídia amb el de cicle Superior realit-

zen activitats. En aquest 2n i 3r trimestre de curs, formant part del treball del Pla de 

Coeducació d’escola engegat aquest curs, en aquestes sessions, faran activitats rela-

cionades amb la coeducació.  Primer tots els cursos identificaran uns Drets dels in-

fants que s’hauran seleccionat a través d'un joc de memòria gegant cooperatiu. I en 

les properes sessions cada grup té assignat tants drets a treballar, com a sessions 

tingui assignades fins al 2 de juny. 

 

 

 8 DE MARÇ: CELEBREM el Dia Internacional de les dones 

  

 El dia internacional de la dona treballadora se celebra el 8 de març de ca-

da any i està reconegut per l’Organització de les Nacions Unides (ONU). Aquest 

dia commemora la lluita de la dona per la seva participació, juntament amb l’ho-

me, al camp del treball i a la societat en general.  

 Des de l’escola, es treballarà a cada curs una dona artista. P-3: Wangechi Mutu, 

P-4: Sonia Delaunay, P-5: Yayoi kusama, 1r: Kara Walker, 2n: Louise Bourgeois, 3r: Frida 

Kahlo, 4t: Zaha Hadid, 5è: Ouka Leele i 6è: Swoon. 

 
 

     Espai Komtü 

 

 Benvolguts i benvolgudes, estem molt contentes d’informar-vos que ja hem finalitzat el 
procés de diagnòstic de l’escola. Se’ns confirmen les sensacions que vam tenir a principi de 
curs, i que són precisament les que ens van "enamorar" de Marinada. Com a conclusió final, 
hem comprovat que és una escola totalment inclusiva, i que  té en el seu ADN garantir que el 
seu alumnat accedeixi a les mateixes oportunitats que qualsevol altre infant del municipi. En 
aquest sentit, l’escola ha iniciat un camí sense retorn cap un ensenyament on es prima l’a-
prenentatge vivencial, significatiu i de qualitat, i està començant a recollir els fruits. 

 Com a famílies, us animem a participar i involucrar-vos en aquesta transformació de 
l’escola, en un viatge fascinant en el que tots i totes hi esteu convidats. Compteu amb el nos-
tre suport per arribar a ser allò que vulgueu ser. 
 


