
 

 

 

Infoescola  
Campredó, setmana del 28 al 31 d’octubre 

 
 
 

Informacions d’interès 
 

Preparant el festival! 
 
Ja fa unes setmanes que els 
dilluns per la tarda estem 
preparant el festival de Nadal tots 
els alumnes de l’escola. 
Ens estem preparant a fons 
perquè l’ocació s’ho mereix. 
Primer, en assamblea vam decidir 
el tema del festival i a les properes 
sessions ens vam distribuir en 
grups internivells (des de la llar 
fins a 6è) per desenvolupar la idea 
inicial en diferents idees de grups. 
Ja estem enfilant l’agulla i 
preparant les actuacions que 
configuraran el festival de Nadal. 
No us podem dir com serà, perquè 
volem que sigui una sorpresa però 
a l’escola hem preparat la paret 
del hall amb el motiu del festival. 
Si entreu a l’escola esteu invitats 
a visitar el nostre hall i llegir els 
missatges que hi ha escrits als 
atrapasomnis, estem segures que 
us resultaran familiars! 
 
 

Castanyada a Port Rodó 
 

Festa de la Castanyada 
 
Com ja sabeu la propera setmana 
és la festa de la Castanyada i a 
l’escola hem preparat tot un seguit 
d’activitats dirigides no tant sols a 
l’alumnat sinó també a les 
famílies. 
La setmana que ve estarà plena 
d’activitats que giraran al voltant 
de la Festa de la Castanyada i de 
Halloween. 
Activitats on podreu participar 
activament i al mateix temps 
acompanyar a les vostres filles i 
fills i a les mestres en les 
propostes que es faran  a l’escola. 
Us animem a vindre, ens ho 
passarem bé! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
TALLER DE LES EMOCIONS 
 
A educació infantil totes les 
setmanes fem un taller de les 
emocions. En aquest taller donem 
estratègies a l’alumnat que els 
ajuden a expressar els seus 
sentiments i emocions. Quan 
estem tristos, contents o enfadats 
podem i hem d’expressar-ho 
d’una manera assertiva i 
respectuosa. Trobar un espai on 
poder-ho fer ens ajuda a 
canalitzar emocions que sovint 
ens costar expressar.  
 
 
 

 

Agenda d’activitats 
 

Dilluns, 28  
 
11:30h, els alumnes de Cicle Mitjà 
faran un Escape Room temàtica 
Halloween en llengua anglesa. 
 

Dimecres, 30 
 
15:00h, els alumnes de Cicle 
Superior faran un Escape Room 
temàtica Halloween en llengua 
anglesa. 
 
 

Dijous, 31 
 
9:00h, Taller en familia: Fem 
panellets! Dirigit als alumnes i 
famílies de la LLAR, P3, P4/P5 i 
Cicle Inicial.  
 
9:00h, Taller en família: Fem 
galetes de Halloween! Taller dirigit  
als alumnes i famílies de Cicle 
Superior. 
 
11:30h, Taller en familia: Fem 
galetes de Halloween! Taller dirigit 
als alumnes i famílies de Cicle 
Mitjà.  
 
13:00h, DINAR DE GERMANOR. 
Al menjador de l’escola ens 
trobarem per fer un dinar de 
germanor obert famílies, alumnes, 
mestres i tota persona del poble 
que hi vulga ser. 
 
15.00h. Ballada de danses de la 
Castanyada i torrada de 
castanyes al pati de l’escola. 
Aquestes activitats de la tarda 
també estan obertes a les 
famílies. 

 
Equip docent de l’Escola 
Port Rodó 
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