
INFORMACIONS DIVERSES: 

Aquest mes de febrer ha passat... 

Vacunació personal del centre: 

El passat dimarts 16 de febrer, es va iniciar el període de 
vacunació a tot el personal de l’escola (professorat, 
monitoratge de menjador, personal d’administració i serveis, 
neteja). Aquesta vacunació està previst que finalitzi al llarg 
del mes de març. 

Repintem els jocs de pati d’educació infantil i primària: 

Dilluns 15, festiu de lliure disposició, un grup de mestres vam venir a repintar i 
actualitzar els jocs del pati d’Infantil i divendres 19 a la tarda, amb la col·laboració 
d’algunes famílies, vam acabar el pati d’infantil i vam continuar amb els jocs del pati 
de primària. 

Des d’aquí volem agrair la implicació de les famílies que ens van ajudar. 

Carnestoltes:  

Enguany no hem pogut celebrar el Carnestoltes com teníem costum, però tot i això,  

el nostre alumnat va gaudir molt seguint les consignes del rei Carnestoltes. 

Vam celebrar Dijous llarder amb sortides al parc de la tirolina, educació infantil, i al 
bosc de Malhivern, educació primària. 

Per acabar, el divendres vam fer ballaruca a la pista de l’escola. Ho vam passar 
d’allò més bé! 

Campanya comissió coeducació (II):  

El passat dimecres 10 de febrer, vam fer una sessió de sensibilització per al 
professorat a càrrec de l’Eugènia Boada de l’associació Matriu. 

Aquesta sessió va estar finançada des de l’Àrea d’Igualtat de l’Ajuntament de 
la Garriga. 

Paral·lelament, des de la comissió s’estan fent propostes didàctiques per portar a 
l’aula des de les tutories. 

Continuarem informant! 

Activitats pedagògiques a l’escola:  

• Dijous 11 de febrer, l’alumnat de 6è va participar de les xerrades que va 
oferir la Fundació Catalana per a la Recerca i Barcelona Institute of Cience 
and Technology, sota el títol #100tificas. Va ser molt interessant! 



• Els grups d’educació Infantil han fet els tallers d’art corresponents al curs 
passat. 

• Dijous 4 els grups de cicle inicial van fer la sortida corresponent al programa 
“El Montseny a l’escola”, va ser una sortida de tot el dia que els infants van 
gaudir molt. 

Consell Escolar extraordinari:  

Dimarts 9 de febrer es va celebrar el Consell Escolar extraordinari per aprovar la 
renovació del Projecte Educatiu del Centre, per adaptar-lo a les noves necessitats 
del nostre alumnat. 

Aquest i altres documents els podeu consultar al nou apartat de la pàgina web de 
l’escola anomenat “Documents” al menú de la capçalera (a dalt a la dreta). 

Període de preinscripció i matrícula:  

El passat dijous 25 de febrer vam iniciar les jornades de portes obertes, que enguany 
se celebraran al llarg de diverses setmanes, per poder complir amb la normativa 
COVID que determina el Departament d’Educació. 

El període de preinscripció per a l’alumnat nascut l’any 2018 (per fer P3 el curs 
21/22) i per aquell alumnat que vulgui canviar de centre serà del 15 al 24 de març. 

Com a novetat, tot el procés es realitzarà de manera telemàtica. 

Nova distribució d’espais:  

• El confinament de fa un any ens va deixar a mitges el projecte d’un nou 
espai de lectura per a la comunitat de grans, però les ganes de portar el 
projecte endavant ens han fet que finalment l’haguem materialitzat. Ens 
ha quedat un raconet ben acollidor! 
 

• Fruit de la formació que estem fent per a l'optimització dels espais de les 
aules a educació infantil, estem realitzant millores a les classes que ajudin a 
l'organització i la metodologia. El primer que hem fet ha estat treure als 
passadissos els armaris amb material didàctic i adaptar 2 taules per poder fer 
experimentació amb major comoditat. 

Grups confinats: 

Aquest mes hem confinant un grup d’Infantil per un positiu entre l’alumnat. Els 
resultats de les PCR’s van resultar tots negatius, tant entre l’alumnat com el 
professorat que ha passat pel grup. 

Volem agrair el compromís de tota la comunitat educativa per fer de l’escola un lloc 
segur. 


