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Benvolgudes famílies, 

Tot seguit us informem d’aspectes que són del vostre interès.      

 

1. ACTIVITATS PER FOMENTAR HÀBITS SALUDABLES I EMOCIONALS 

Des de la setmana passada, i durant les properes setmanes, a partir d’I5 participaran en 

diverses xerrades, segons nivell,  per fomentar hàbits saludables i emocionals en el dia a 

dia, subvencionat per la Diputació de Barcelona.  

“Pren fruita cada dia” – P5 (24-4-23) 

“L’esmorzar és la clau” – 1r (15-3-23) 

“Vigila amb el sol solet” – 2n (8-3-23) 

“Els aliments la nostra energia” – 3r (15-3-23) 

“Vaig net, estic content” – 4rt (24-4-23) 

“Menja bé, et sentiràs bé” – 5è (8-3-23) 

“Les emocions en el camí cap a la secundària” – 6è (pendent) 

 

2. DIA DE LLIURE DISPOSICIÓ 

Us recordem que els  propers dies dijous i divendres,  16 i 17 de març, seran dies de lliure 

disposició per tant l’escola romandrà tancada. 

 

3. TEATRE CLARA COLS 

El proper 20 de març s’inicien els tallers de teatre amb Clara Cols. En aquest espai els 

infants assoliran eines per aprendre a expressar i comunicar els seus propis sentiments, 

vèncer les seves dificultats, tot enriquint els seus mitjans d’expressió i la seva 

espontaneïtat. Hem d’agrair a l’Ajuntament d’Olèrdola, que ens subvenciona l’activitat. 

Aquesta activitat té una durada d’un mes (una sessió setmanal d’1 hora per nivell), del 20 

al 31 de març i de l’11 al 21 d’abril. Aquests aprenentatges els gaudireu  gràcies a les 

representacions finals que podreu assistir com a famílies. Les representacions es duran a 

terme els següents dies, ja us podeu reservar aquestes dates a les vostres agendes!! 

   DIJOUS 20 D’ABRIL, a les 14’30h: cicle infantil i cicle superior. 

   DIVENDRES 21 D’ABRIL, a les 14’30h: cicle inicial i cicle mitjà. 

 

 



4. BIBLIOBÚS EL CASTELLOT 

Aquest mes s’ha programat a la Biblioteca Oberta de l'Escola Rossend Montané l’hora del 

conte. Es durà a terme el proper... 

 

 

Divendres 24 de març, a les 16:30 h  

 

“EL SECRET DEL PIRATA” Un secret… Un gran capità pirata… Un tresor… Què serà? Joies i 

monedes d’or? El bagul s’obre en la foscor de la cova… El més fabulós dels tresors està a 

punt de ser descobert!! 

L'ACTIVITAT ÉS OBERTA A TOTHOM. 

 

5. ÀLBUMS I INFORMES 

Els àlbums i treballs del segon trimestre s’entregaran el dijous 30 de març. Els informes de 

primària s’enviaran durant el matí del divendres 31 de març, mitjançant el correu 

electrònic. 

6. ÚLTIM DIA DEL TRIMESTRE 

L’últim dia del trimestre, és el 31 de març. Serà un dia ben especial!  Els infants d’I3-I4-I5 pel 

matí gaudiran de l’espai de Teatre amb la Clara, i a la tarda faran una petita sortida per 

les vinyes a buscar un tresor. L’alumnat de Primària pel matí, gaudirà d’una ruta circular per 

les vinyes i veurem el pèlag de la Saulonera, tot realitzant un geocaching: hauran de trobar 

les pistes amagades sobre plànol, i superar diferents reptes. Si ho aconsegueixen 

descobriran un tresor. Hi haurà garlanda i ous de xocolata per esmorzar per tothom.  

Si a algú no li agrada, pot portar l’esmorzar de casa.  

Cal que tots portin calçat i roba esportiva, una petita motxilla amb aigua i gorra.  
 

 

7. VACANCES DE SETMANA SANTA 

Del dia 1 de abril fins al 10 d’abril, ambdós inclosos. 

 

8. FESTA DE SANT JORDI 
Estem preparant una gran festa de Sant Jordi, amb moltes novetats i col·laboracions. 

Properament us mantindrem informats. 
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