
INFORMACIONS DIVERSES: 

Tancament del 1r trimestre: 

Enguany no hem pogut celebrar els concerts de final de trimestre 

com ens agradaria, però no per això hem deixat de treballar 

cançons i poemes de Nadal. 

Amb molt de “carinyo” us hem preparat un concert virtual que 

esperem que us agradi tant com a nosaltres. Hi trobareu totes les 

cançons i poemes, a més de missatges del personal de l’escola. 

 

Jubilació Esther Bertran: 

Aquest mes de desembre es jubila l’última mestra fundadora de l’escola al centre, 

juntament amb la Ma Josep Gámez i la Mercè Partegàs. L’equip del Giroi la 

trobarem molt a faltar i l’acomiadarem com cal quan la situació de pandèmia ho 

permeti. 

Ella mateixa s’ha volgut acomiadar de tota la comunitat educativa en un vídeo que 

trobareu a la felicitació de Nadal. 

 

Concurs de dibuixos per a la Biblioteca:  

Ha acabat el procés de votació entre l’alumnat per a triar-ne els preferits de cada 

Comunitat. Enhorabona a tots i totes, hi ha hagut un gran nivell i la tria ha estat molt 

difícil. Volem felicitar especialment als guanyadors i guanyadores:  

 Comunitat de petits: Sylvi Pekkola, Nil Martínez i Ivet Cañada. 

 Comunitat de mitjans: Clara Rodríguez, Eric Cano, Anna Ruíz i Mariam 

Algalmaui. 

 Comunitat de grans: Roc Verdaguer, Andreu Puig, Inés Casalé i Sofía Rizo. 

Han tingut menció especial de l’equip directiu: 

 Comunitat de petits: Aina Lucas i Ferran Cobacho. 

 Comunitat de mitjans: María Nuñez, Txell Villar, Biel Prados i Gaia Nonell. 

 Comunitat de grans: Chaimaa Azzouz, Roc Anglada, Aniol Nonell, Dounia López i 

Marc Blanco. 

En breu veurem tots aquest dibuixos convertits en vinils decorant la nostra 

biblioteca, gràcies a iRètols. 

  



Nova inversió al pati d’infantil:  

Estem contentes de comunicar-vos que l’escola ha fet una inversió, en aquests 

pressupostos que ara tanquem, per a la millora del pati d’Educació Infantil, ja que 

alguna estructura està malmesa i li convé un recanvi. 

Podrem gaudir de les novetats al mes de gener. 

Quedarà pendent una actuació, que volem fer amb la col·laboració de les 

famílies, per pintar i repintar jocs al terra dels patis d’infantil i primària. 

3a edició del concurs literari “Murs”: 

Diumenge 13 de desembre, es va celebrar l’entrega de premis del 3r concurs literari 

“Murs” que organitza l’associació “La Garriga societat civil”. En aquesta edició la 

temàtica era el Medi Ambient. 

Des d’aquí volem felicitar el Gerard Ruíz (6è, tot i que la categoria és 5è perquè 

correspon al curs passat) i la Laura Springer (1r d’ESO, categoria 

6è), guanyadors de la seva categoria i alumes de la nostra escola. 

Des de l’escola vam participar a 2 de les 5 categories existents (5è, 6è, primer 

cicle d’ESO, segon cicle d’ESO i Batxillerat i Cicles Formatius) i presentant 

il·lustracions basades en els relats, d’aquesta darrera participació se’n va 

encarregar l’AFA de l’escola. 

En el llibre que s’ha editat hi apareixen els 2 relats finalistes de cada escola i el 

relat guanyador de les categories participants. L’aportació de l’escola, a banda 

de l’alumnat guanyador, ha estat la següent: 

 Alumnat que ha aportat il·lustracions: Alguer Prims, Eudald Marsol, Joana 

Aparicio, Martina Nualart, Xènia Compaore, Martina Pareras, Arnau Dehesa, 

Aura Vergès i Arnau Antolí. 

 Alumnat finalista de 5è: Guillermo García i Pau Padrós. 

 Alumnat finalista de 6è: Gisela González i Laia Pareras. 

Enllaç d’interès:  

El Departament d’Educació en ha fet arribar un recurs per a les famílies que pensem 

que pot ser del vostre interès. Són unes enquestes que pretenen ajudar-vos, com a 

famílies, a valorar el vostre nivell d'implicació sobre diferents aspectes de l'educació 

dels vostres infants. A partir de les respostes, podreu obtenir els punts forts de les 

vostres actuacions i aquells altres aspectes que podríeu millorar. 

http://educacio.gencat.cat/ca/arees-actuacio/families/recursos/enquestes/ 

 

http://educacio.gencat.cat/ca/arees-actuacio/families/recursos/enquestes/

