
Dia Hora Curs

1 Tots

del 4 al 15 Tots

6 17:15 P3

5
de 9:00 a 

17:00
5è d'EP

5
de 9:00 a 

17:00
P4

5
de 9:00 a 

17:00
P5

8 08:30 4t d'ESO

11
de 9:00 a 

13:00
P5

12
de 9:00 a 

13:00
P5

14
de 9:00 a 

17:00
3r d'EP

19
de 8:00 a 

13:30
2n d'ESO

20
de 9:00 a 

13:00
5è d'EP, 6è d'EP

Amb motiu de la unitat didàctica que estem treballant, 
l'alumnat de P5A "Els Mussols" anirem a visitar el "Mercat del 
Besòs". No porteu esmozar, el comprarem allà. 
Recordeu venir vestits amb la uniformitat. Mireu les normes a 
l'agenda. Anirem a  peu

Amb motiu de la unitat didàctica que estem treballant, 
l'alumnat de P5B "Les Àligues" anirem a visitar el "Mercat del 
Besòs". No porteu esmozar, el comprarem allà. 
Recordeu venir vestits amb la uniformitat. Mireu les normes a 
l'agenda. Anirem a  peu

Les famílies esteu convocades a una reunió al Saló d'Actes de 
l'escola per tractar els temes: l'adaptació, l'aprenentatge, etc. 
També serà un bon moment per aclarir possibles dubtes. Per 
tal de garantir el bon funcionament de la reunió, no està 
permesa l'assistència dels infants. Aquelles famílies que ho 
necessitin l'escola disposa de servei d'acollida, que caldrà 
confirmar un dia abans mitjançant l'agenda si fareu ús 
d'aquest servei i en cas afirmatiu, l'alumnat no sortirà a les 
17h, anirà directament a l'aula d'acollida. 
Us hi esperem!. 

Una vegada més ens demanen la nostra col·laboració en la 
Campanya de recollida de roba usada i calçat tan de nen/a 
com adult, mantes i productes tèxtils com tovalloles i llençols. 
Durant aquests dies podeu portar les vostres bosses i deixar-
les en els contenidors que trobareu a l'entrada de l'escola. 
Us animem a participar-hi. 

Sortida al Palau de la Música per l'audició de "Les Músiques 
del món". Transport en metro.
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Museu Marítim. " Investiguem el Mar". Transport en metro.

L'escola romandrà tancada (dia festiu) . 

Activitat

Anirem a visitar Can Putxet (Sant Celoni) on descobrirem els 
canvis que fa la natura. Coneixerem els fruits de temporada i 
celebrarem la castanyada. 
Recordeu que l'alumnat que vesteixen amb la uniformitat 
antiga, hauran de vestir amb el xandall de l'escola. Mireu les 
normes a l'agenda. Transport en autocar.

Caixalab. Taller d' Empreneduria. Transport en metro.

Excursió a Montserrat (programada inicialment pel dia 18 
d'octubre). Transport en autocar.

Anirem a visitar Can Julià (Sant Esteve Sesrovires) on farem 
un taller de iogurt i magdalenes.
Recordeu que l'alumnat que vesteixen amb la uniformitat 
antiga, hauran de vestir amb el xandall de l'escola. Mireu les 
normes a l'agenda. Transport en autocar.

Excursió a l'Escola del Mar de Sitges per treballar "la diversitat 
marina". Transport en autocar.



20
de 9:00 a 

17:00

P3, P4, P5, 1r 
d'EP, 2n d'EP, 3r 
d'EP, 4t d'EP, 5è 
d'EP, 6è d'EP

21
de 9:00 a 

11:00
6è d'EP

21
de 9:00 a 

13:00
P3, P4, P5

22
de 10:00 
a 13:00

1r d'EP, 2n d'EP

22
de 8:00 a 

13:30
2n d'ESO

22 3r d'EP, 4t d'EP

22
de 9:00 a 

17:00
4t d'ESO

22
de 15:01 
a 17:00

P3, P4, P5

27
de 8:00 a 

13:30
1r d'ESO

28
de 9:00 a 

13:00
3r d'EP, 4t d'EP

. 

. 

. 
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El programa "Educar per una vida sostenible" es farà uns 
tallers,durant tot el dia, per promoure la sostenibilitat entre els 
nens i nenes de Cicle Mitjà. 

1a dosi de Vacunes . 

Com cada any celebrarem el dia dels Drets dels Infants. 
Durant aquest dia farem diferents activitats i els alumnes de 3r 
de Secundària ens explicaran quin són aquests Drets. 
L'alumnat de Cicle Superior ho celebraran el dia 19, perquè 
aquest dia marxen d'excursió. 

Teatre la companyia ADDAURA en l'any Brossa presenta 
l'obra "Embrossa't" al teatre Principal de Badalona. Transport 
en autocar.

Palau de la Música . "Jazz en viu...swing!". Transport en 
metro.

L'alumnat d'Infantil marxem al teatre Principal de Badalona a 
veure "ETS ESPECIAL", un espectacle musical on es 
barregen cançons originals amb una selecció de temes i 
danses infantils de tota la vida, passades pel sedàs de la 
Rumba Catalana. 
Recordeu aquest dia tothom ha de venir vestit amb la 
uniformitat. 

Museu Marítim. " Investiguem el mar" 2n grup. Transport en 
metro.

Teatre la companyia Landry el Rumbero presenta l'obra "Ets 
especial" al teatre Principal de Badalona. Transport en 
autocar.

Gran recapte. Un grup de 42 alumnes voluntaris  de 4t d' ESO 
participaran en el Gran Recapte  en tres supermercats 
pròxims a l'escola. 

Amb motiu de Sant Cecilia, patrona dels músics. Alumnes de 
la nostra escola ens delectaran amb un mini concert, on 
podrem gaudir d'un ventall de cançons. 
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