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Sortida al Palau de la Música per veure l'espectacle 
"Trencadis de cançons" . Transport en autocar.

"La casa de Bernarda Alba".Teatre Principal de Badalona. 
Transport en metro.

Celebrarem la festa de Carnaval amb la col·laboració de 
l'AMPA. Rebreu més informació. 

L'alumnat del segon curs d'animació socioesportiva, ens 
han preparat unes activitats d'allò més divertides. Serà un 
matí fantàstic!

Anem a visitar La Granja Escola a Santa Maria de 
Palautordera amb l'objectiu de fer un parèntesi en el seu 
dia a dia, respirar natura i treballar la valentia, superar les 
pors. Serà un dia ple de màgia i aprenentatges!! Recordeu 
vestir amb la uniformitat i mirar les normes que trobareu 
en el welcome pack que us vam enviar a l'inici de curs.  

L'alumnat del segon curs d'animació socioesportiva, ens 
han preparat unes activitats d'allò més divertides. Serà un 
matí fantàstic!!. 

L'escola romandrà tancada. Dia festiu lliure disposició. 

A l'aula, a través del conte “Mira el Tram” coneixeran la 
vida d’un tramvia durant una jornada, des que es lleva 
fins que se’n va a dormir. Després faran una visita virtual 
per les cotxeres i un joc interactiu. . 

Sortida a Catalunya en miniatura ( Torrelles de LLobregat) 
per fer una activitat: "Escapa't a les comarques. Transport 
en autocar.

Amb la col·laboració de l'AMPA un any més ens sumen a 
la campanya "Taca't pel càncer infantil”. La recaptació es 
destinarà a projectes de recerca en el diagnòstic i 
tractament del càncer infantil. ET TAQUES? 
Rebreu més més informació. . 

" Murs que comuniquen: del romànic a les xarxes socials" 
MNAC. Transport en metro.

Activitat
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