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4t FULL INFORMATIU 
      2018 - 2019 
 
Benvolguts/des pares i mares: 
Un nou trimestre hem encetat i en aquest full informatiu trobareu  les activitats que hem preparat :                  
 

El nostre parc 

sembla un vestit verd, 

una catifa plena  de flors !! 

Ara que el dia és més llarg 

els nens i nenes hi juguen fins molt tard !! 

 

El cant d’un ocell he sentit, 

una marieta he vist caminar,  

he escoltat el zum-zum d’una abella, 

i un cau de talp hem visionat !! 

 

Benvinguda primavera  !!!!!!! 

 
 SORTIDES: 

Educació Infantil 
 - El dimarts 30 d’abril: visita a la Granja d’en Jaumet de Batet de la Serra. 
- El dimarts  28 de maig: sortida al Parc de Can Santaló amb en David Gimeno de l’Agrupació 
Naturalista de la Garrotxa. 
 
Cicle Inicial: 
- El dijous 2 de maig : Observació i petita classificació d’invertebrats i d’altres animals i de les 
plantes. Sortida matinal. 
- El dijous 9 de maig  visita al Mas Casablanca de Taradell. Observarem les característiques dels 
animals de la granja i coneixerem la feina del pagès . 
- El dijous 16 de maig visita de l’escriptor Carles Sala a la biblioteca de St Jaume de Llierca. 
Entrevistarem a l’autor del llibre “La tortuga poruga i la seva amiga eruga”. Sortida de tarda.  
 
Cicle Mitjà:  
- Fira de les matemàtiques: El dimarts 28 de maig, durant una matinal,  anirem a Olot a celebrar la 
fira de les matemàtiques, una trobada en què hi participarem totes les escoles de la Garrotxa i en la 
qual treballarem les matemàtiques de manera vivenciada, en què el joc serà el principal protagonista: 
Sudokus, enigmes, números, geometria, problemes, materials manipulatius... 
- Teatre en anglès: El divendres 24 de maig anirem al teatre principal d’Olot a veure una 
representació teatral de llengua anglesa titulada  “Time Apart”, de la companyia CIA English 
Theatre . (matinal) 
 
Cicle Superior: 
- Visita a l’Institut: Els alumnes de 6è aniran a visitar el dimarts 30 d’abril, durant el matí, l’Institut 
La Garrotxa d’Olot, per veure les instal·lacions i diferents activitats que porten a terme els alumnes 
de Secundària.  
- Teatre en anglès: El divendres 24 de maig anirem al teatre principal d’Olot a veure una 
representació teatral de llengua anglesa titulada “Time Apart”, de la companyia CIA English Theatre. 
(matinal) 
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- Projecte del Parc de Can Santaló: els alumnes durant un matí treballaran la geometria aplicada a 
l’entorn proper  (juny). 
- Sortida amfibis i rèptils : el dijous 6 de juny durant tot el dia, els alumnes aniran al riu per 
treballar els amfibis i els rèptils amb en David Gimeno. S’haurà fet una treball previ el 28 de maig a la 
tarda. 
       

 TALLERS: 
Cicle Mitjà: 
-Taller de Nutrixef:  Dimarts 30 de maig .Taller de teatre per a treballar els hàbits saludables 
promocionat pel Departament  d’Agricultura de la Generalitat de Catalunya a través del Programa de 
Fruita i verdura a les escoles.  
 
Cicle Superior: 
-Xerrada sobre cooperativisme i energies renovables a càrrec d’en Manel (pare de la Nura Sastre 
de P4) (data a concretar  al  mes juny) 
-Xerrada sobre el reciclatge a càrrec del SIGMA. Posteriorment, els alumnes de cicle superior 
explicaran resumidament aquests continguts als més petits adaptant-los al seu nivell (data a 
concretar al mes juny) 
-El  dia 12 de juny Taller d’Aproximació al 112 ( emergències). Aquesta activitat és per tots/es 
els/les alumnes de l’escola ( Activitat de ZER). 
 

 FESTES ESCOLARS: 
-Diada de St Jordi:  El passat dimarts  23 d’abril vam celebrar la diada de Sant Jordi. Els alumnes de 
Cicle Superior s’encarregaren  de la venda de roses i llibres . 
El divendres  26 d’abril hem celebrat el V Certamen Literari: recitada de poemes, explicació de 
contes, ...per part dels/les alumnes de l’escola i pares/mares voluntaris/es i mestres. També, els 
alumnes de Cicle Mitjà  han representat una obra en anglès . Agraïm la col.laboració dels pares i 
mares dels nostres alumnes : En Francesc (Maür), l’Amanda (Ana i  Georgina), en Patric (Silvana), la 
Pippa (Enric i Martí) i a en Donny (Liam i Alannah) . I a la Laura (Núria Sabater) que vindrà un altre 
dia a explicar un conte.   
NOTA: Agraïm la col.laboració de l’Ajuntament de Tortellà i de Sales de Llierca. També a l’AMPA que 
aquest any ha destinat una partida important per a la compra de llibres per a les biblioteques de les 
aules de l’escola.  Moltes gràcies a TOTS i a TOTES !!!!!  
 
-Festa de la ZER:  El dimarts 21 de maig tindrà lloc la festa de la ZER al Càmping Sant Miquel de 
Colera.  Hi haurà activitats per a cada cicle amb monitors.  L’organitza l’escola de Tortellà. 
 
- Festa de Fi de Curs i Festa Ampa:  Tindrà lloc el divendres  31 de maig.  Els nens i nenes de l’escola 
realitzaran un espectacle musical sobre el mar,  aplicant el què han après amb els mestres de música, 
Pep Puigdemont i Anna Torrent. 
 
-El divendres  21 de juny es farà la festa de Fi de curs a l’escola on s’acomiadaran els alumnes de 6è i 
es realitzarà la festa de l’aigua i altres activitats. 
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 INFORMACIONS VÀRIES: 
 

- La revisió bucodental es realitzarà el dia 3 de maig als alumnes de 1r i de 6è de Primària. 
- Festa  local : dilluns 29 d’abril de 2019. 
- Darrer dia de curs: divendres 21 de juny de 2019. 
- Els dies  7, 8 i 9 de maig de 2019 es passaran les Proves de Competències Bàsiques de 6è de 
Cicle Superior. 
- Jornada intensiva: Del dia  10 al 21 de juny, ambdós inclosos, es farà horari intensiu de 9h a 1h. 
Pels alumnes usuaris del menjador escolar, l’ horari serà de 9h a 3h. 
- Durant aquest trimestre hi ha la possibilitat que el vostre fil/a pugui canviar l’opció de Religió i 
d’Educació en valors socials i cívics.  
- Informes:  El dia  21 de juny,  es donaran els informes escolars a les famílies. S’atendran els pares 
que considerin necessari parlar amb el/la tutor/a el dimarts 25 de juny de 10h a 1h .  
- Recordeu que aquest trimestre es continuarà amb el Consum de fruita . 
- Volem agrair a en Jordi Ferrer, marit Dolors i a en Joel Fusté,  germà de la Mar,  pels         
coneixements   sobre el mar que ens han vingut a impartir 
- Volem agrair a la Silvana, mare de la Cristina i l’Adrià per l’organització d’un  taller de  Scrapbooking  
amb els /les alumnes de primària que desinteressadament ha vingut a impartir a tota  l’etapa 
d’Educació Primària.   
- Volem felicitar a l’Oliu Agüera, de 4t curs de Cicle Mitjà, per haver estat premiat amb un 2n premi 
de poesia en la XLIV edició del Concurs Literari Infantil i Juvenil 2019 de la Garrotxa organitzat per 
l’entitat Òmnium Garrotxa.  
- Agraïm a l’Ajuntament per la instal.lació de la música a les entrades i sortides. 
- Disposem d’un cartell d’anuncis per mares i pares situat a l’edifici de Cicle Superior per tal de  
preservar les dades personals. 
 - Recordeu que cal anar controlant periòdicament els paràsits dels cabells a fi d’evitar epidèmies.  
 - Recomanar-vos que en el bloc de l’escola 
https://agora.xtec.cat/zerelllierca/categoria/joanrouraiparella/  hi  trobareu totes aquelles 
activitats, sortides ... que es van realitzant a la nostra escola durant el curs.  

 
 

Atentament,  
       Escola  Joan Roura i  Parella 

       Tortellà, 25 d’abril de 2019  


