FULL DE SORTIDES
JUNY 2019
Dia
10

Hora

Curs

Activitat

Tots

Dia festiu. L'escola romandrà tancada.

P3, P4, P5

Durant aquests dies trobareu al Hall de l'escola l'exposició
dels Superllibres.
Podeu passar-hi a fer una ullada!.

21

Tots

Darrer dia del curs 2018-20219.

25

P3, P4, P5, 1r d'EP,
Es farà el lliurament de notes. Les famílies rebreu un
2n d'EP, 3r d'EP,
correu informatiu per escollir l'hora.
4t d'EP, 5è d'EP,
Recordeu l'hora assignada i sigueu puntuals.
6è d'EP

del 14 al 20

del 3 al 8

6è d'EP

Viatge de Final d'Etapa Paris, EuroDisney, Parc d'Asterix.
Transport en autocar.

de 9:00
P3 A
a 13:00

El bon temps ja ha arribat! A psicomotricitat ho volem
celebrar i aprofitar aquests dies de calor per fer jocs
d'aigua.
Per realitzar aquesta activitat els "Gossos" hauran de
portar (tot marcat amb el nom i cognoms):
-Posat de casa: El banyador a sota del xandall de l'escola i
crema solar.
-A la motxilla: xancletes, tovallola i una muda interior de
recanvi.

de 9:00
P3 B
a 13:00

El bon temps ja ha arribat! A psicomotricitat ho volem
celebrar i aprofitar aquests dies de calor per fer jocs
d'aigua.
Per realitzar aquesta activitat els "Conills" hauran de
portar (tot marcat amb el nom i cognoms):
-Posat de casa: El banyador a sota del xandall de l'escola i
crema solar.
-A la motxilla: xancletes, tovallola i una muda interior de
recanvi.

4

de 15:00
P4 B
a 17:00

El bon temps ja ha arribat! A psicomotricitat ho volem
celebrar i aprofitar aquests dies de calor per fer jocs
d'aigua.
Per realitzar aquesta activitat els "Dofins" hauran de
portar (tot marcat amb el nom i cognoms):
-El banyador a sota del xandall de l'escola. A la motxilla
unes xancletes, una tovallola i una muda interior de
recanvi.
-Els alumnes que dinen a l'escola vestiran amb el xandall
de l'escola i a la motxilla portaran la resta de coses.

6

de 9:00
3r d'EP
a 17:00

Visita al CRAM (Centre de Recuperació d'animals marins)
al Prat de Llobregat on es farà un taller anomenat: " Un
dofí a la platja". Transport en autocar.

3

4

6

de 15:00
P5 B
a 17:00

El bon temps ja ha arribat! A psicomotricitat ho volem
celebrar i aprofitar aquests dies de calor per fer jocs
d'aigua.
Per realitzar aquesta activitat les "Àligues" hauran de
portar (tot marcat amb el nom i cognoms):
-El banyador a sota del xandall de l'escola. A la motxilla
unes xancletes, una tovallola i una muda interior de
recanvi. -Els alumnes que dinen a l'escola vestiran amb el
xandall de l'escola i a la motxilla portaran la resta de
coses.

7

de 8:00
1r d'ESO
a 17:00

Tarraco. Transport en autocar.

7

de 9:00
P3
a 17:00

Excursió a Can Gel (Canyamars-Dos Rius). Allà la Gelatina,
la vaca de la granja, ens acompanyarà en un dia ple de
cançons, animals i bons moments.
Recordeu mirar les normes a l'agenda. Transport en
autocar. Transport en autocar.

11

de 9:00
P3
a 13:00

Avui és un dia molt especial! Ens vindrà a visitar el "Dock" i
la "Boleta".
Quina sorpresa ens portaran?...

11

de 15:00
P5 A
a 17:00

El bon temps ja ha arribat! A psicomotricitat ho volem
celebrar i aprofitar aquests dies de calor per fer jocs
d'aigua.
Per realitzar aquesta activitat els "Mussols" hauran de
portar (tot marcat amb el nom i cognoms):
-El banyador a sota del xandall de l'escola. A la motxilla
unes xancletes, una tovallola i una muda interior de
recanvi. -Els alumnes que dinen a l'escola vestiran amb el
xandall de l'escola i a la motxilla portaran la resta de
coses.

12

de 9:00
5è d'EP
a 17:00

Sortida al Canal Olímpic amb les activitats de kayak i
maraventura. Transport en autocar.

12

12

18:30

6è d'EP

de 9:00
P4
a 17:00

"Graduació" Acte de finalització de l'Ed. Primària.
Excursió al Port de Vilanova i la Geltrú: Coneixeran l'ofici
del pescador, veuran vaixells i descobriran el tresor de la
platja...
Recordeu mirar les normes a l'agenda. Transport en
autocar. Transport en autocar.

13

14

14

de 15:00
P5 B
a 17:00

L' alumnat de les "Àligues" Farem una activitat amb
pintura a partir d'accions lliures amb el seu propi cos. Per
realitzar l'activitat hem de venir molt preparats perquè
ens EMBRUTAREM molt.
Cal portar (marcat amb el nom i cognoms):
-Els infants que dinen a casa: Han de venir preparats amb
samarreta de màniga curta, pantalons curts, xancletes i
crema solar posada. A la motxilla han de portar el xandall
de l'escola, vambes i muda interior de recanvi.
-Els infants que dinen a l'escola: Portaran el xandall de
l'escola posat. A la motxilla portaran la samarreta de
màniga curta, pantalons curts, xancletes, la crema solar i
muda interior de recanvi.
Penseu que s'embrutaran de pintura. Veniu molt
preparats.

de 15:00
P5 A
a 17:00

L' alumnat dels "Mussols" Faran una activitat amb pintura
a partir d'accions lliures amb el seu propi cos. Per realitzar
l'activitat hem de venir molt preparats perquè ens
EMBRUTAREM molt.
Cal portar (marcat amb el nom i cognoms):
-Els infants que dinen a casa: Han de venir preparats amb
samarreta de màniga curta, pantalons curts, xancletes i
crema solar posada. A la motxilla han de portar el xandall
de l'escola, vambes i muda interior de recanvi.
-Els infants que dinen a l'escola: Portaran el xandall de
l'escola posat. A la motxilla portaran la samarreta de
màniga curta, pantalons curts, xancletes, la crema solar i
muda interior de recanvi.
Penseu que s'embrutaran de pintura. Veniu molt
preparats.

Primaria

Jornada esportiva, els alumnes de Primària faran diferents
activitats esportives i els nois i noies de Cicle Superior
podran fer un passeig amb bicicleta.

19

de 9:00 Cicle Superior ( 5è
Excursió a "Illa Fantasia". Transport en autocar.
a 17:00 i 6è )

20

1r d'ESO, 2n
de 9:00
d'ESO, 3r d'ESO,
a 17:00
4t d'ESO

Final de curs. Illa Fantasia. Transport en autocar.

20

de 15:00
P5
a 17:00

Avui celebrem la festa de Fi d'etapa d'Educació Infantil.
Per aquest motiu volem convidar a les famílies per passar
una tarda en la vostra companyia on ens divertirem
plegats jugant tots junts.
Rebreu més informació .

21

de 9:00 Ed. infantil i
a 13:00 Primària

Festa de Final de curs organitzada per l'AMPA .

21

P3, P4, P5, 1r d'EP,
de 9:00 2n d'EP, 3r d'EP,
FESTA; Final de Curs. Durant el matí es faran diferents
a 13:00 4t d'EP, 5è d'EP,
activitats i jocs. Rebreu més informació. . Organitza l'AMPA
6è d'EP

21

P3, P4, P5, 1r d'EP,
de 9:00 2n d'EP, 3r d'EP,
FESTA; Final de Curs. Durant el matí es faran diferents
a 13:00 4t d'EP, 5è d'EP,
activitats i jocs. Rebreu més informació. . Organitza l'AMPA
6è d'EP
.
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