
Dia Hora Curs

24 Tots

5 09:00 P4

5
de 9:00 a 

13:00
P5

6 10:00 P3A

6 09:00 P5A

del 11 al 14 5è d'EP

12
de 10:00 a 

11:00
1r d'EP

12
de 8:00 a 

12:30
4t d'ESO

12 09:00 P5B

13
de 8:00 a 

12:30
4t d'ESO

13
de 13:00 a 

13:00
6è d'EP

13 10:00 P3B

14
de 8:00 a 

14:00
Grup de Ciències de 4t 
d' ESO

19
de 12:00 a 

13:00
3r d'EP

20 09:30 6è d'EP

21
de 15:00 a 

17:00

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

25
de 9:00 a 

17:00
P5

Visitaran les Coves del Toll (Moià) on faran un taller de confecció de collarets 
i pintures rupestres. Recordeu mirar les normes a l'agenda. . Transport en 
autocar.

Xerrada d'higiene bucodental a l'alumnat de P3B. L'alumnat de Grau Superior 
d'Higiene bucodental ens faran les recomonacions oportunes per mantenir 
una bona higiene. 

Jornada Visions STEAM Fòrum. Diferents tallers pràctics sobre Mates, 
Biologia, Tecnologia i Química on els alumnes participaran activament. A peu

Xerrada d'higiene bucodental als alumnes de PRI 3. Els alumnes de Grau 
Superior d'Higiene ens faran les recomanacions oportunes per mantenir una 
bona higiene. 

Vacunes 2a dosi. 

Celebrem la festa de Carnaval que organitza l'AMPA. Rebreu més informació. 

Xerrada d'higiene bucodental als alumnes de PRI 1. Els alumnes de Grau 
Superior d'Higiene ens faran les recomanacions oportunes per mantenir una 
bona higiene. 

Proves externes d' avaluació  4t d'  ESO ( Abans competències bàsiques). 

Xerrada d'higiene bucodental a l'alumnat de P5B. L'alumnat de Grau Superior 
d'Higiene bucodental ens faran les recomonacions oportunes per mantenir 
una bona higiene. 

Proves externes d' Avaluació de 4t d' ESO. Escola

Xerrada d'higiene bucodental als alumnes de PRI 6. Els alumnes de Grau 
Superior d'Higiene ens faran les recomanacions oportunes per mantenir una 
bona higiene. 

Xerrada d'higiene bucodental a l'alumnat de P4. L'alumnat de Grau Superior 
d'Higiene bucodental ens faran les recomonacions oportunes per mantenir 
una bona higiene. 

Xerrada d'higiene bucodental als alumnes de P5A. Els alumnes de Grau 
Superior d'Higiene ens faran les recomanacions oportunes per mantenir una 
bona higiene. 

Xerrada d'higiene bucodental a l'alumnat de P3A. L'alumnat de Grau Superior 
d'Higiene bucodental ens faran les recomonacions oportunes per mantenir 
una bona higiene. 

Xerrada d'higiene bucodental a l'alumnat de P5A. L'alumnat de Grau Superior 
d'Higiene bucodental ens faran les recomonacions oportunes per mantenir 
una bona higiene. 

Colònies de la Neu. Transport en autocar.

Activitat

L'escola romandrà tancada amb motiu de la festa de lliure disposició. 
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28
de 8:00 a 

13:00
1r d'ESO

28
de 8:00 a 

17:00
3r d'ESO
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" Somni d'una nit d'estiu " .Teatre regina. Transport en metro.

" Fem parlar les roques ". Treball de camp al Garraf. Transport en autocar.
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