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Benvolgudes famílies,
Enguany seguim avançant a bon ritme i amb pas ferm, juntament amb les 20
escoles de l’Escola Pia de Catalunya, en la implementació del nou projecte
pedagògic SUMMEM a la nostra escola. Estem decidits a seguir construint una
escola adequada a les necessitats dels infants i joves per a donar-los respostes
educatives reals als reptes de la societat del segle XXI.
El SUMMEM es fonamenta en l’aprenentatge interdisciplinari, per competències
i cooperatiu i aquest curs el seu pla d’aplicació inclou diversos nivells de les
etapes d’Infantil, Primària i ESO. Així doncs, seran P4 a Infantil, 1r, 3r, 5è i 6è
de Primària i 1r de l’ESO els qui ja treballaran amb el model pedagògic renovat.
SUMMEM és el projecte de tots els qui formem l’Escola Pia. L’hem definit
mestres, professorat i altres professionals especialistes en l’Educació. No obstant,
el desenvolupem amb la imprescindible implicació del nostre alumnat i de les
nostres famílies. Gràcies, JUNTS SUMMEM!

Amb aquest programa d’activitats promovem la millora dels canals de comunicació
entre l’AMPA, l’Escola i les famílies per fer realitat l’objectiu que tenim en comú:
viure junts el projecte de la nostra escola, de l’escola que hem triat pels nostres
fills i filles i que vol fer créixer els alumnes com a persones lliures i autònomes
que, de manera crítica, se sentin compromesos en la construcció d’un món més
just, sostenible i en pau.
La tasca d’educar als fills i filles és una feina d’alta responsabilitat i és per això
que en l’Espai de formació hem programat reunions i xerrades de temàtiques
rellevants en cada etapa. Perquè volem acompanyar-vos en el procés de
creixement personal, reflexionar junts sobre la nostra tasca educativa i compartir
dubtes i inquietuds.

Sempre compromesos amb la realitat social, la nostra comunitat educativa ja
fa anys que participa activament en iniciatives solidàries. Perquè sabem que són
la millor manera de posar en pràctica els valors de l’educació. Enguany estrenem
un nou espai dedicat a compartir tota la informació sobre el tema, l’Espai solidari.
Així mateix, és ben cert que l’educació dels nostres fills i filles passa sobretot per
compartir temps amb ells. Amb la intenció d’ajudar-vos a trobar aquests moments
us oferim l’Espai de tallers familiars.
També en l’Espai de reflexió us animem a participar en els grups Família Escola
Acció Compartida (FEAC) assistint a les trobades que afavoreixen la relació i
col·laboració entre nosaltres. Les activitats de caire més confessional les podeu
trobar en l’Espai de pastoral.
I com que per a dur-ho tot endavant cal vetllar per la salut i el benestar, tant físic
com emocional, seguim endavant amb l’apartat Espai de benestar on us oferim
diverses activitats que ens ajudaran a millorar la nostra qualitat de vida.
Per últim, en la secció Ens trobem a… hi podeu veure totes les activitats que amb
molta il·lusió compartirem amb vosaltres, fomentant així la convivència i gaudint
junts dels moments més especials del curs.
Esperem que us agradi i que hi pugueu participar!
Setembre 2017
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Si no s’especifica altrament, totes les activitats comencen a les 20h al c/ Col·legi.

“Compartim el projecte i els criteris educatius del centre
per a cada una de les etapes.”

Etapa
d’infantil

Reunió d’inici de curs

Presentació curs acadèmic
2017-18. P3 - 18h/ P4 i P5 - 19h

DC - 6
set.

Reunió de presentació
de Primària a les famílies de P5

Es donaran a conèixer els trets
més representatius de la nova
etapa.

DL - 11
juny’18

Reunió per les famílies noves
de P3

Presentació de l’escola i de
l’etapa.

DL - 25
juny’18

TROBADA TEMÀTICA A P3

“Mucho cariño y normas claras: un estilo educativo
para familias que buscan un desarrollo personal
óptimo de sus hijos e hijas”.

- A càrrec de Juani Mesa* i dels tutors del nivell
En aquesta Trobada Temàtica treballarem sobre els estils educatius de les
famílies per a esbrinar com afecten al desenvolupament de la personalitat
dels nostres nens i nenes.
L’etapa d’Infantil és fonamental en el desenvolupament de l’ésser humà
perquè aprenem a enraonar, caminar, estimar i ser estimats, a conviure.... El
que ensenyem en aquestes edats marca el rumb i és el pilar del que pot ser i
sentir cada nen i cada nena.
Hem d’educar tots en una direcció, amb els mateixos valors, les mateixes normes i límits (aplicats amb coherència) i molt, molt d’afecte. Perquè si traiem
l’afecte, destruïm l’essència de l’ésser humà, però si eliminem les normes i
els límits, destruirem la seva capacitat per estimar i ser estimats.
*Juani Mesa: Doctora en psicologia educativa, i autora del llibre
“Enseñar a los hijos a convivir”. Membre de l’equip de treball del M. Segura
des de 1995. És coautora i formadora del programa de “Competència Social”.

Tutories

P3-A i B
DM 23 gen.
P3-C i D
DC 24 gen.
Horari
de 19h

a 22h

TROBADA TEMÀTICA A P4

“SUMMEM: i a l’aula què?

- A càrrec de l’equip docent SUMMEM d’Infantil
En aquesta trobada parlarem sobre la implementació del projecte pedagògic SUMMEM que es basa en l’aprenentatge interdisciplenari
i contextualitzat dut a terme a l’aula mitjançant el treball en estructures cooperatives que busquen facilitar la participació i l’atenció a la
diversitat.

TROBADA TEMÀTICA A P5

2n
trimestre
Horari a
concretar

“L’aprenentatge de la lectura i l’escriptura”

- A càrrec de les tutores del nivell.
L’aprenentatge de la lectura i l’escriptura és un procés natural que s’ha
d’acompanyar, tenint present que cal afavorir entorns preparats que facin sorgir l’interès i la motivació en cada nen i nena. Quan aquest desig
s’inicia l’adult ha d’aprofitar les oportunitats que sorgeixen per oferir estímuls i provocacions que li permetin a l’infant anar-se introduint en aquest
aprenentatge d’una manera relaxada i alegre.

DJ 25
gener
Horari
de 20h
a 21h

ESCOLA DE MÚSICA
Presentació Escola de
Música

Especialment dirigida a les
famílies de P3.

Reunió famílies de P5

Presentació Roda d’Instruments.

Reunió de famílies de
l’Escola de Música

Orientacions sobre la tria d’instrument
i altres informacions.

2n
trimestre
DC 20
set.
DC 23
maig’18

Espai de formació

PRIMÀRIA
2n, 4t i 6è

Etapa de
primària

Reunió d’inici de curs

Presentació curs acadèmic 2017-18 DL - 4 set.

Reunió de presentació
de l’ESO a les famílies de 6è

Es donaran a conèixer els trets
més representatius de la nova
etapa.

DL - 4
juny’18

Reunió de famílies noves
de Primària

Presentació de l’escola i de
l’etapa.

DL - 25
juny’18

TROBADA TEMÀTICA
(Taller) a 2n de primària

1r i 2n - 18h/ 3r, 4t i 6è - 19h/ 5è - 20h 1r, 3r i 5è
DJ - 7 set.

“Formació en avaluació psicològica per a pares
i mares d’alumnes de Primària”

A càrrec de SÈPAL (Serveis de psicologia aplicada i de laboratori).
Tallers d’Intel·ligència i personalitat:
1. Influències en el desenvolupament i l’adaptació infantil
2. Avaluació i intervenció educativa des de la família
Participar en els 2 tallers farà possible:
- Entendre el procés d’avaluació dels nostres fills, conèixer les característiques psicològiques que s’avaluen i interpretar l’estudi del resultat del procés.
- Aplicar les orientacions psicopedagògiques que proposa l’estudi en la
tasca educativa per afavorir el desenvolupament i adaptació dels fills i filles.

TROBADA TEMÀTICA
a Cicle Superior

DC
14 i 21
Febrer
Horari
19:30 a
21:30

“Els nostres fills a la Xarxa. Reptes de l’acció
socioeducativa davant la generació 1x1”

- A càrrec de Jordi Bernabeu*
Necessitem fer una reflexió sobre l’ètica a la xarxa. Estem obligats a repensar-ho tot i a
reflexionar sobre quins seran els efectes de tanta hiperconnexió i hipervirtualitat.
*Psicòleg, professor i educador especialista en la prevenció de l’ús d’Internet 2.0.

Data a
concretar
Horari a
concretar

ESCOLA DE MÚSICA
Reunió de famílies de
l’Escola de Música

Orientacions sobre la tria d’instrument
a l’Escola de Música i altres informacions.

Adreçada a les famílies dels nens i nenes de l’Escola de Música que es
plantegen iniciar-se en l’estudi d’un instrument el curs 2018-19.

DC - 23
maig’18

E.S.O - BATXILLERAT

Etapa
d’E.S.O

Etapa de
batxillerat

SECUNDÀRIA

Reunió d’inici de curs
Xerrada d’Orientació
professional i del Batxillerat

Presentació curs acadèmic 2017-18
1r - 20h / 2n - 21h / 3r - 20h / 4t - 21h
Presentació del què es pot fer després de
l’ESO i dels Batxillerats.

Reunió de famílies noves
de l’ESO

Presentació de l’escola i de l’etapa.

Reunió d’inici de curs

Presentació del curs acadèmic 2017-18
a Camí Fondo 1r BATX - 19h / 2n - 20h
Presentació del què es pot fer després
del Batxillerat i de les Proves d’Accés a la
Universitat.

Xerrada PAU i Orientació
professional (Proves Accés
Universitat)

TROBADA TEMÀTICA
(Taller) a 1r d’ESO

DJ - 15
març’18
DL - 25
juny’18
DM - 12
setembre
DC - 13
desembre

“L’enfortiment del Rol parental”

Pere Salvador: Llicenciat en Belles Arts. Professor especialista en diversitat.
Ricard Jiménez: Diplomat en Educació Social. Postgrau en gestió de Polítiques Educatives
en el món local. (Associació catalana per a la promoció d’habilitats per a la vida.
PREVENCIÓ.CAT)

Què fa que aquells nens i nenes que ens feien tant de cas siguin ara éssers egoistes
que només viuen al nostre costat? Ens calen estratègies per afrontar els conflictes
en l’adolescència perquè és l’etapa de confrontació per naturalesa. L’escolta activa, la
comunicació i la negociació en les relacions interpersonals, són alguns dels aspectes
tractats.

TROBADA TEMÀTICA
(Taller) a 3r d’ESO

1r-2n: DC-6
3r-4t: DL-4
setembre

Octubre
A: 16 i 17
B: 23 i 24
C: 30 i 31
Novembre
D: 6 i 7
E: 13 i 14

Horari
de 19.30
a 21.30h

“Els nostres fills i les drogues: què cal saber?”

Núria Palau i Carme Torrella: Psicòlogues especialistes en psicologia clínica. Treballen en
l’atenció a les drogodependències en adolescents i adults.

L’adolescència és un procés que comporta importants canvis, tant en l’àmbit personal
com relacional i és en aquest període quan poden generar-se els primers contactes
amb les drogues, ja siguin legals com il·legals. Pels pares això és converteix en un repte
a l’hora d’actuar i si tenim la informació i les eines adequades, ho sabrem gestionar de
manera més tranquil·la i eficaç. Parlarem sobre les principals drogues consumides a
l’adolescència, els factors de protecció familiar i les estratègies d’actuació.

1r
trimestre
Horari
de 19.30
a 21.30h

Espai
Perquè el què importa en l’educació és la persona: el nen i la nena.
L’èxit de l’educador recau en aconseguir meravellar-los pel coneixement.
SOM UNA ESCOLA SUMMEM
Any 2011

Curs 16-17

VI Assemblea de les
Institucions Educatives nou projecte educatiu

Implantem SUMMEM a
Terrassa, 5è de Primària

Curs 15-16

Curs 17-18

Inicien SUMMEM a sis
Escoles Pilot de l’Escola Pia
de Catalunya

Generalitzem el SUMMEM a
P4, 1r, 3r, 5è, 6è i 1r d’ESO

La renovació pedagògica i la millora permanent de la metodologia, apostant per la innovació han estat
una voluntat constant a casa nostra. Aquest curs generalitzem la implementació del projecte
SUMMEM a la nostra escola.

CONFERÈNCIES SUMMEM
Oberta a la ciutat.
El lideratge com a valor per a la vida
- A càrrec d’Àngel Castiñeira*
Fomentem el treball cooperatiu enfortint la capacitat de lideratge propi.
Aquest és el repte del SUMMEM i també del canvi en l’Educació. Treballar
les actituds i fomentar les aptituds de les persones per impulsar el seu
creixement personal. Parlem de nous lideratges per a una nova època.

9
novembre
a les
20h

*Àngel
Àngel Castiñeira: Doctor en filosofia, director a ESADE (URL) de la Càtedra de Lideratges
i Governança Democràtica i també del Departament de Ciències Socials de la institució.

Sessió per a les famílies d’Infantil (P4), de Primària (1r, 3r, 5è i 6è) i d’ESO (1r)

SUMMEM: i a l’aula què?
- A càrrec de l’equip docent SUMMEM de cada etapa

Descobrim el dia a dia a les aules amb el projecte pedagògic SUMMEM.

2n
trimestre
Horari a
concretar

Tallers familiars
Gaudir d’un espai per compartir activitats amb els nostres
ﬁlls i construir vincles afectius ferms i duradors.
Els tallers familiars s’emmarquen dins de les Activitats Extraescolars
del centre amb l’objectiu que les famílies -pares, mares, avis, àvies... i
infants- realitzin activitats conjuntes.

Activitat dirigida a pares i familiars d’alumnes de P3 fins a 6è de Primària.
Per poder fer les inscripcions caldrà emplenar el formulari que trobareu a l’enllaç
del correu electrònic que rebreu quinze dies abans de l’inici del taller.
Cost de l’activitat: 8€ per parella de participants (1 infant i 1 adult).

Taller de cuina

Taller creatius

Taller d’expressió
de les emocions

Divertint-nos aprendrem les qualitats
dels aliments, els manipularem, els
elaborarem i finalment els tastarem.
Desenvoluparem la creativitat i la
sensibilitat realitzant diferents projectes
artístics, amb varietat de materials,
relacionats amb les festes i tradicions.
Treballarem l’expressió de les emocions
pares i fills (com ens sentim, què
ens enfada, què ens agrada, què ens
agradaria incorporar...) i farem també un
treball per a regalar-nos allò que valorem
de l’altre.

D’octubre
a maig

Espai de reflexió
Un espai de diàleg per afavorir el creixement personal, amb la
ﬁnalitat d’esdevenir millors educadors dels nostres ﬁlls i alumnes.
Trobades:

FAMÍLIA ESCOLA ACCIÓ COMPARTIDA (FEAC)

1ª - DL 16 octubre
2ª - DL 4 desembre
3ª - DL 19 febrer
4ª - DL 9 abril
5ª - DL 28 maig

La finalitat d’aquest programa és afavorir les relacions de col·laboració i intercanvi
entre l’escola i les famílies. Establim un espai de diàleg que ens ajuda a créixer per
millorar la nostra tasca educativa. I ho aconseguim creant un grup estable de pares,
mares i mestres que es troben regularment, unes cinc vegades al llarg del curs.
Les trobades FEAC estan pensades per a que pares, mares i mestres del mateix curs
o etapa educativa dialoguin i reflexionin, en grups d’unes quinze persones i amb un
moderador, sobre temes que són de responsabilitat comuna.
Durant el curs escolar, els participants reben el butlletí FAMÍLIA/ESCOLA, on hi consten els temes que es tractaran posteriorment a les trobades. Alguns temes tractats
habitualment són: les rebequeries, les celebracions infantils, els premis, la mort, com
educar en l’autonomia, la comunicació amb els més petits, educar per l’espera, els
infants tossuts, les inseguretats infantils, educar en l’adversitat i el respecte als més
petits, entre d’altres.
En aquests moments hi ha 4 grups funcionant: un a l’Etapa d’Infantil, dos a l’Etapa de
Primària i un a la de l’ESO.
RESPONSABLE: Jaume Gironès
TELF: 93 788 54 54

Trobada informativa de FEAC
DL 25 de setembre
a les 20:30h

“Les trobades FEAC ens han acompanyat al llarg de
tots aquests anys i ens han servit perquè pares, mares
i mestres posem en comú idees, sentiments, inquietuds
i experiències. Són una molt bona oportunitat per apropar-se
a l’escola i sentir-se partícip de la seva manera de fer i de ser.
Ens agrada el seu caràcter distès i proper, gaudim d’estones
agradables i a la vegada enriquidores.”
Família Encinas Prats - Família Sol Martínez
Família Rosón Cantón - Família Martori Torrent

10

+

Espai de pastoral
Aprofundim en l’estil de vida que proposa l’Evangeli i que
ajuda a les persones a créixer en totes les seves dimensions.
EUCARISTIA FAMILIAR - Cada dissabte
Cada dissabte celebrem l’Eucaristia familiar a 2/4 de 8 del vespre a l’església de l’Escola. Excepte
els mesos de juliol, agost i 1ª quinzena de setembre. (El calendari de l’activitat va lligat al mateix
de l’activitat escolar).

MISSA DEL GALL - DG 24 desembre
APLEC MOU-TE - DS i DG 14 i 15 d’abril a l’Escola Pia Sarrià
Trobada anual de tots els que formen part del Mou-te de l’Escola Pia de Catalunya: nens i nenes,
joves, pares, monitors, mestres i famílies senceres. Aquest any es celebrarà la 15a trobada.

LLARS OBERTES - 1 cop al mes
Els alumnes de Batxillerat que ho desitgen són convidats cada any a formar petits grups de
4 a 6 membres, i anar a sopar una vegada al mes a casa d’una de les famílies de l’Escola.
Aquest sopar acostuma a ser el darrer divendres de cada mes i pretén crear un lligam entre el
grup i la família que ajudi a parlar de temes i a créixer en diversos aspectes. Totes les famílies que
ho desitgin es poden oferir per acollir grups. RESPONSABLE: Francesc Balagueró. TELF: 93 788 54 54

DENIP - DM 30 gener
Aniversari de la mort de
Mahatma Gandhi. Dia
Escolar de la No-violència
i la Pau.

Espai solidari
El nostre motor és humà i solidari. Animem els alumnes a
participar en causes solidàries que recordaran tota la seva vida.
Som una escola associada a la UNESCO perquè sempre hem estat compromesos
amb la realitat social de totes les persones. I actualment les principals línies d’acció
solidària que treballem són:
BEQUES ESCOLARS PEL SENEGAL. En estreta col·laboració amb la Fundació Educació Solidària de l’Escola Pia de Catalunya organitzem i participem en iniciatives enfocades a promoure l’educació d’infants, joves i dones d’aquest país.
PROJECTES SOLIDARIS PER LA INVESTIGACIÓ I RECERCA. Tota la nostra comunitat educativa participa activament en iniciatives solidàries dedicades a la investigació per a
promoure millores en la nostra societat i el nostre país. Un exemple n’és La Marató de Tv3.
SUPORT A LES ENTITATS SOLIDÀRIES DE LA NOSTRA CIUTAT. Estem compromesos amb les organitzacions solidàries locals des de fa anys i duem a terme projectes conjunts
que afavoreixen el seu creixement i promouen la consecució de les seves fites.
ESDEVENIMENTS
Els nostres alumnes són protagonistes de diversos projectes, iniciatives i esdeveniments que tenen com a fita convertir-los en persones responsables, crítiques i compromeses amb la societat.
Cursa Solidària Pia&Go - DG 29 d’octubre (Mataró)
Fem que l’exercici físic sigui també un motor per a promoure accions solidàries.
Commemoració Dia de la UNESCO - DJ 16 novembre
Acció solidària per La Marató en col·laboració amb La Mútua General de Catalunya.
Festa de St. Josep de Calassanç - DV 24 novembre
Festa organitzada per l’AMPA que recull donatius per a La Marató de Tv3.
La Tarda dels Nens - DV 2 de març
Un espai de lleure solidari organitzat a l’escola amb les entitats solidàries locals.
II Torneig 3x3 Solidari - primera quinzena de juny
Petits i grans marquem cistelles solidàries pels nens i nenes del Senegal

VOLUNTARIAT
Més enllà de l’horari acadèmic, oferim a tota la nostra comunitat educativa la possibilitat de col·laborar com a voluntaris en diferents projectes de caràcter social. Perquè
el Voluntariat és per a l’Escola la millor manera de posar en pràctica els
valors de l’educació.
Actualment organitzem els alumnes en dues agrupacions de caràcter solidari:
EL GRUP GAS (GRUP D’ACCIÓ SOLIDÀRIA). És una agrupació d’alumnes de
batxillerat que participa activament en els projectes de la Fundació Educació Solidària
(FES) de l’Escola Pia de Catalunya. Creem i organitzem activitats a l’escola i alhora
participem en una formació específica de voluntariat impartida pel grup ADHARA,
entitat també de l’Escola Pia de Catalunya.
EL GRUP UNESCO. És una agrupació d’alumnes de l’ESO, organitzats en comissions. La
nostra fita és col·laborar amb diferents projectes organitzats per l’escola com són La Diada
de Sant Jordi, la Commemoració del Dia de la UNESCO, La Marató de TV3, el DENIP i els
Acompanyaments.
Els principals projectes de VOLUNTARIAT en els que col·laborem:
•
•
•
•
•
•
•
•

Projecte de la Fundació Escola Solidària (FES) per les Beques del Senegal
Acompanyament a la 3a Edat (llars d’avis de la ciutat)
Projecte Sant Jordi RECICLA CULTURA per acostar la lectura a tothom
Acompanyament al Menjador de l’escola d’Educació Especial Crespinell
Projecte de Reforç escolar amb la Fundació Busquets
Recollida d’aliments per col·laborar amb El Dinar de la Fam
Projectes amb Prodis, Fupar, Creu Roja, Càritas, El Rebost i d’altres entitats solidàries de la ciutat
Col·laboració amb la Fundació AVAN – Projecte d’acompanyament a usuaris: ANEM

La darrera setmana de setembre i primera d’octubre és quan es fan els llançaments de les
activitats.
Projecte de Reforç Escolar. HORARI: A partir de 17:30h. DURADA: 1h o 1h i 1⁄2
Apadrinament de nois discapacitats (Escola Crespinell). HORARI: de 14h a 15h.
RESPONSABLES: Fanny Montserrat, Laura Pérez i Francesc Balagueró.

Espai de benestar
Cada vegada som més conscients de la importància de practicar
activitat física i de desenvolupar les dimensions emocionals i
interiors per a preservar la salut i per a promoure una millor
qualitat de vida.
ESPAI MINDFULNESS
Un espai setmanal d’hora i mitja per conèixer i experimentar les actituds i
les pràctiques mindfulness i com la seva incorporació en la vida diària ens
permet viure de forma més plena, més conscient i més serena.
Durada de l’activitat: sessions cada dijous. Inici DJ 5 d’octubre.
Horari: de 19:30 a 21h
El calendari de l’activitat va lligat al mateix de l’activitat escolar.
Cost de l’activitat: 25€/mensuals (la inscripció es fa a través del formulari que trobareu en l’apartat de les Extraescolars de la pàgina web de l’Escola).
CANCURUNNERS
Running. Adreçat a les persones que ens agrada anar a córrer o aquells que voleu
iniciar-vos en aquesta disciplina. Utilitzant les instal·lacions de l’Escola, 2 cops per
setmana, ens agruparem per nivells per rebre assessorament i realitzar l’activitat
de manera controlada. Horari: DL i DC de 20h a 21:30h.
NOU! PiaFit. Activitat de treball cardiovascular i de tonificació. Per a mantenir saludables cos i ment amb rutines aeròbiques en forma de ball seguint el ritme de la música i del treball muscular de les extremitats i la zona CORE. Horari: DL de 19 a 20h.
Durada de les activitats: sessions dilluns i dimecres. Del 2 d’octubre al 20 de juny.
Cost activitats: CancuRunners: 15,50€/mensuals. PiaFit: 12,50€/mensuals (la inscripció es fa a través del formulari que trobareu en l’apartat de les Extraescolars de la
pàgina web de l’Escola).
CAMINADORS
Presentació del Camí de Calassanç a Sort - DG 22 d’Octubre
Cursa solidària Pia&Go a Mataró - DG 29 d’Octubre
XVI pujada a La Mola. Sortida familiar - Març’18

Ens trobem a...
Gaudim junts dels moments més especials de la dinàmica del curs.
Berenar de P3 - DJ 7 setembre
Famílies i escola berenem als espais de P3

Presentació Camí de Calassanç - DG 22 oct.
Inauguració del primer tram del camí a Sort

Cursa Solidària Pia&Go - DG 29 octubre
Fem esport solidari a Mataró

Festa de les Llengües - DJ 2 novembre
Descobriu com treballem les llengües a l’escola

Cicle d’audicions 1 - 1 al 16 febrer
De l’Escola de Música

Comparsa de Carnestoltes - DG 11 febrer
Les famílies participen a la Rua infantil local

La Tarda dels Nens - DV 2 març
Un espai de lleure solidari

Cantata d’Infantil - DV 20 abril
Activitat per a les famílies de P3, P4 i P5

Sant Jordi - DL 23 abril
Celebrem junts a la tarda aquesta diada

Commemoració dia de la UNESCO DJ 16 novembre
Marató d’Origamis amb La Mutua Gral de Catalunya

Festa de St. Josep de Calassanç DV 24 novembre
Festa solidària de l’AMPA per La Marató de Tv3

Cantada de Nadal - desembre
Dels alumnes de Primària

Concert de Nadal - desembre
Escola de Música i agrupacions musicals

Pessebre vivent d’Educació infantil desembre
Activitat oberta a les famílies

DENIP - DM 30 gener
Dia Escolar de la No-violència i la Pau

Cantata de 3r de Primària - 3r trim.
Activitat per a les famílies de 3r de Primària

Musical de 6è - 3r trim.

Activitat per a les famílies de 6è de Primària

Festa de comiat 2n de Batxillerat DJ 24 maig
Celebració de final de l’etapa

Cicle d’audicions 2 - 29 maig al 14 juny
De l’Escola de Música

II Torneig 3x3 Solidari - juny
Pels nens i nenes del Senegal

Acte de cloenda d’Infantil
i Primària - DM 19 juny
Celebració del final de curs i sopar solidari

Berenar de P5 - DV 22 juny
Famílies i escola berenem als espais de P5

Cap frontera, cap barrera!

c/Col·legi, 14
c/Camí Fondo, 31
c/Vallhonrat, 12

Tel. 93 788 54 54
Fax. 93 789 05 06

terrassa@escolapia.cat
terrassa.escolapia.cat

