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Nota: Ocasionalment el menú pot sofrir alguna variació segons el mercat. 

  

MENÚ DEL RESTAURANT – Maig 2021  

L’INFORMATIU maig de 2021  
 

Il·lustració sobre el conte de La Caputxeta Vermella de Jana Gil, de 5è. 

DILLUNS 24 DE MAIG ÉS FESTIU.  
El Consell Escolar Municipal de Terrassa va triar-lo 

com a festiu de lliure elecció a tota la ciutat. 



Leo Tamayo, de 3r.      

 

 
Helena Tamayo, 

de 6è. 

Jan Centelles,  

de 6è.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altres dates per apuntar a l’agenda* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P4 i P5 Divendres 14 Visita al Parc Turó de Can Mates de Sant Cugat. 
1r i 2n Divendres 14 Visita d’una exposició a la Seu d’Ègara. Matí. 

2n Dimecres 19 Cantata “La Clika” al Teatre Principal.  Tarda. 
3r i 4t Divendres 28 Visita al Jardí Botànic de Blanes. 

5è i 6è Dilluns 17 Visita al Museu del molí paperer de Capellades. 

6è 

Dies 4, 5 i 6 Proves de Competències Bàsiques.  Matins. 

Divendres 7 Taller d’Hª moderna i contemporània. Matí a escola. 

Divendres 28 Cantata “Virtu@l” a L’Auditori de BCN. Tarda. 
Primària Dilluns 10 Cros Escolar a Can Jofresa. Matí. 

Racó per pensar  

Fer esport va bé per la salut, mou-te! 

Activitat anul·lada a l’abril i que ara farem al maig. 
Amb l’objectiu de fomentar l’activitat física en edat escolar i promoure els 
seus valors, aquest any tots els alumnes de primària participaran al CROS 
ESCOLAR dins l’horari lectiu el dilluns 10 de maig en el marc de l’objectiu 
escolar d’una vida saludable en un planeta sostenible. 

Aquesta activitat s’emmarca dins l’àrea 
d’Educació Física de l’escola i serà 
preparada pels nostres especialistes, Marc 
Gutiérrez -tutor de 5è i mestre d’Ed. Física- 
i Yolanda Codina -responsable del gimnàs 
Squash-4 i col·laboradora de L’Avet. 
La prova del Cros Escolar es realitzarà a les 
instal·lacions esportives de Can Jofresa amb 
l'objectiu de fer esport i no de guanyar la 
cursa, realitzant diferents distàncies segons 
l'edat. 
Animeu els vostres fills i filles a participar-hi 
amb la màxima motivació. 

 

Encertants del mes d’abril: 

Quantes paraules de 4 lletres en català 

pots fabricar amb les lletres del requadre?  

Fes una llista de totes les paraules que puguis! 

Sortides i activitats del mes de maig 

 

· CONVIVÈNCIES DE PRIMÀRIA ·  

    ·1r i 2n, 7 i 8 de juny                      ·3r i 4t, 9, 10 i 11 de juny 

    ·5è, dates a determinar                 ·6è, 7, 8 i 9 de juny 

· FESTIVALS DE NATACIÓ AL CNT (d’11:15 a 12:00) ·  

     ·Des del CNT indiquen que molt probablement es podran fer amb  

aforament familiar limitat a 1 persona per alumne. Dates de juny a determinar. 

· ALTRES ESDEVENIMENTS OBERTS A LES FAMÍLIES ·  

 ·Teatre de 2n – data de juny a determinar, en horari extraescolar. 

 ·Teatre de 5è – data de juny a determinar, en horari extraescolar. 

 ·Festa de comiat de 6è – data de juny a determinar, en horari extraescolar. 

 ·Fira de Sant Ponç – no podrà tenir el format habitual. Ja n’informarem. 
                      *Totes aquestes activitats es poden realitzar seguint uns protocols  

                                           dictaminats pel Servei d’Epidemiologia. 

 


