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Curs 2018-2019 
 
 

CIRCULAR INFORMATIVA núm. 5 
 
 

Recordatori  
Recordem a les famílies que els dies 4 i 5 de març són festius . El 4 és un dels dies 
de lliure disposició del centre, aprovats pel consell escolar, i el 5 enguany és festa 
local en lloc del 20 de gener. 
 
Concurs Apilo  
Els alumnes de cinquè de l’escola participen en el projecte APILO ( recollida de 
piles) per tercer any. 
El curs passat, el nostre centre, va ser l’escola de la Noguera que en va recollir més. 
Aquest curs els agents apilo de cinquè, han fet un vídeo promocional per 
conscienciar l’escola i el municipi de la importància del reciclatge de les piles. En 
aquest video podreu veure les actuacions que han dut a terme.  
En aquest enllaç http://www.apilo.cat/galeria/ podeu visualitzar-lo i no us oblideu de 
compartit-lo i donar-li un like. 
 
Agraïment  
El dia 27 de febrer, dos representants del moviment artístic Land Art Foradada, han 
visitat el nostre centre per explicar-nos el seu projecte. Han compartit amb nosaltres 
les seves obres i en trobareu una bona exposició al primer pis de l’edifici de primària.  
 
L’experiència ha resultat mot enriquidora per a totes les parts i per tal de continuar 
treballant l’eix transversal que aquest any ens hem proposat l’escola. El centre vol 
fer públic el seu més sincer agraïment. 
 
Preinscripcions per al curs 2019-2020  

El Departament d’Educació ha establert que el període de preinscripció als 
ensenyaments de segon cicle d'educació infantil, primària i educació secundària 
obligatòria serà de divendres 29 de març al dimarts 9 d’abril de 2019  
 
PORTES OBERTES 
El dissabte 23 de març, l’Escola ha previst una Jornada de Portes Obertes per a qui 
vulgui conèixer el centre, que començarà a les 11h. 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 de març de 2019 
 

També trobareu la informació d’aquesta circular a h ttp://agora.xtec.cat/escolaelsplanells 


