
INFORMACIONS DIVERSES: 

Aquest mes d’abril... 

Concurs Matífic: 

Durant el mes d’abril ens hem subscrit a la plataforma Matífic 

per poder participar els dies 22 i 23 a les Olimpíades Matífic. 

El nostre alumnat ho ha fet tan bé que ens han allargat la 

subscripció gratuïta fins a finals de maig. El més important és que 

ens ho estem passant d’allò més bé mentre aprenem matemàtiques!  

Qui veu el meu perfil? 

El passat 16 l’alumnat de 6è va tenir una xerrada sobre l’ús de les xarxes socials 

i com utilitzar-les de manera segura. 

La xerrada ha estat gestionada per la Diputació de Barcelona i estem treballant 

per poder oferir una xerrada per a les famílies (online) que pugui substituir les 

que han deixat de fer des dels Mossos d’Esquadra. 

Recuperació ACE’s del curs passat: 

Durant el mes d’abril l’alumnat de l’escola de cicle inicial, superior i infantil ha 

assistit a l’espectacle de circ que estava programat per al curs passat, de manera 

que s’estan recuperant les activitats culturals programades per l’Ajuntament. 

Aquesta recuperació és possible per la bona predisposició de les companyies i el 

consistori, ja que per les mesures COVID cal fer més passis, amb menys públic i 

respectant els grups bombolla de cada centre educatiu. 

Sant Jordi: 

El passat 23 d’abril vam poder celebrar un Sant Jordi, enguany una mica diferent 

per la situació de pandèmia. 

Volem agrair a tota la comunitat educativa per la seva implicació en la decoració 

de les tanques exteriors de l’escola amb treballs manuals elaborats amb molta 

cura. 

Esperem que el proper curs puguem tornar-lo a celebrar amb normalitat. 

Jubilació Montse Vivet: 

El passat 28 d’abril vam acomiadar la Montse Vivet, que s’ha jubilat després d’uns 

quants cursos a l’escola. 

Des d’aquí li volem agrair la feina feta i li volem desitjar que gaudeixi molt d’aquesta 

nova etapa de la seva vida. 



Avaluació docent:  

El passat divendres 16 d’abril va finalitzar l’avaluació de dos membres del claustre 

que havien aprovat oposicions i d’un altre que estava en període de prova com a 

interí novell. Des d’aquí volem compartir l’avaluació positiva dels tres. 

Final de mandat de l’equip directiu:  

El proper 30 de juny finalitzen els 4 anys de mandat de l’equip directiu. Hem decidit 

renovar per 4 cursos més, després d’exposar al claustre la finalització d’aquest 

període i preguntar si alguna persona estaria interessada en ocupar el càrrec. 

Previ a la renovació, hi ha una avaluació per part de la inspecció educativa, que en 

aquest cas ha tingut lloc durant el mes d’abril, amb resultat positiu. 

Abans del 10 de juny hem de presentar el nou projecte de direcció, que serà de 

continuïtat amb l’actual, incorporant aquelles millores educatives que convingui. 

Dia mundial de l’activitat física:  

El 6 d’abril se celebra el Dia Mundial de l’Activitat Física. Des del Departament 

de Salut es proposen un seguit d’activitats per a promoure l’activitat física 

entre els infants. La proposta d’enguany era fer una volta al pati que fos original 

i es podia realitzar entre el 6 d’abril i el 4 de maig. 

A l’escola vam fer les voltes originals la setmana del 26 al 29 d’abril. 

Grups confinats: 

Aquest mes d’abril hem acabat confinant el grup de 6èC. Des de l’escola us recordem 

la importància de prendre mesures de protecció, sembla que aquestes noves variants 

del virus es propaguen amb major facilitat. 

Volem agrair, una vegada més, el compromís de tota la comunitat educativa per fer 

de l’escola un lloc segur. 


