
INFORMACIONS DIVERSES: 

Aquest mes de maig... 

Proves censals 6è: 

Els dies 4, 5 i 6 de maig, l’alumnat de 6è va passar les proves 

d’avaluació externa de competències bàsiques. 

El nostre alumnat es va concentrar molt per fer-ho el millor 

possible. L’alumnat de 6èC que estava confinat les va passar la 

setmana següent.  

Sortida al Parc de les Olors: 

El passat 7 de maig, la comunitat de petits va anar al Parc de les Olors de 

Taradell, van fer diferents tallers: un hotel per a insectes, una bosseta d’olor, una 

infusió, ...  

S’ho van passar d’allò més bé! 

Setmana sobre rodes: 

La setmana del 10 al 14 de maig, des de l’àrea d’educació física, es va proposar 

l’activitat sobre rodes. Es van programar diferents activitats, segons les diferents 

comunitats. 

Les comunitats de petits i mitjans van fer activitats al pati de l’escola, mentre 

que els de la comunitat de grans van realitzar sortides al parc de la tirolina i al 

parc del Falgar. 

Ens ho passem genial fent activitat física! 

Activitats Culturals de l’Ajuntament (ACE’s): 

Durant el mes de maig s’han finalitzat les diferents activitats programades des de 

l’Ajuntament, tant les de recuperació del curs passat com les d’enguany. 

Des d’aquí volem agrair l’esforç que han realitzat tant l’Ajuntament com les 

companyies que presentaven els espectacles. 

Conta-contes: 

Des de la Biblioteca Núria Albó ens han portat l’activitat “L’hora del conte” a 

l’escola, destinat a l’alumnat de les comunitats de petits i cicle inicial.  

El dia 6 de maig va venir el Moi Aznar, de la companyia Jomeloguisjomelo.com amb 

l’espectacle “Explica’m un secret... al parc!”. I el dia 31 va venir la Cia.Patawa, amb 

l’espectacle ”La granja menuda”.  

Moltes gràcies per aquesta iniciativa! 



 

Activitats del programa “El Montseny a l’escola”:  

L’alumnat de cicle inicial i 4t han finalitzat les activitats del 

programa “El Montseny a l’escola” amb la visita als horts de Can 

Querol i la sortida a Vallcàrquera (Figaró). 

Inauguració de la Biblioteca de l’escola:  

El passat 25 de maig vam inaugurar la biblioteca renovada de l’escola. Per les 

mesures COVID, l’acte es va fer en streming a través del canal de Youtube de  

l’escola. Ho podeu visionar al següent enllaç: Inauguració biblioteca. 

Vam comptar amb la presència del Jordi Costa i la Cristina Casalí de la 

llibreria Strogoff, representants de l’administració i de les famílies que 

van col·laborar en la renovació. 

Tot l’alumnat va seguir l’acte en directe des de les seves aules amb les 

pantalles digitals. 

Com a record de l’acte vam donar un punt de llibre a tot l’alumnat i professorat del 

centre. 

Programa d’innovació STEAM del Departament d’educació:  

Després de presentar la sol·licitud per entrar a formar part del programa d’innovació 

STEAM (acrònim de diferents àrees d’estudi: la Ciència, la Tecnologia, l’Enginyeria, 

les Arts i les Matemàtiques), us comuniquem que estem al llistat de centres admesos. 

Això ens permetrà millorar la nostra pràctica docent i comptar amb assessorament de 

professionals externs. 

“La finalitat del programa STEAM és generar i potenciar l'interès de l'alumnat 

d'Educació Infantil i Primària i d'Educació Secundària Obligatòria vers les 

ciències, la tecnologia, l'enginyeria, les matemàtiques, i la creativitat en 

aquests àmbits a través del disseny i l'art, i incrementar la presència de dones 

i de l'alumnat socialment desafavorit en els estudis i professions STEM. El 

Programa d'innovació pedagògica STEAMcat pretén promoure l'equitat i la qualitat del 

sistema educatiu reflectida en la millora de les capacitats i competències de 

l'alumnat participant”.  

Llibre de Corpus:  

El 28 de maig vam entregar els relats de l’alumnat de 5è i 6è que acompanyaran els 

dibuixos del Sr. Pere Iglesias. Aquesta iniciativa ha sorgit de l’Ajuntament de la 

Garriga i ens hi vam adherir. 

Esperem veure el llibre publicat el més aviat possible!  

  

https://youtu.be/oj0DSvC4aMI
https://projectes.xtec.cat/steamcat/


Grups confinats: 

Aquest mes de maig hem confinat els grup de 6èC i 4tA, per positiu entre l’alumnat. 

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. 


