MENÚ DEL RESTAURANT – Abril 2022

L’INFORMATIU

abril de 2022

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

Per decorar L’Informatiu us demanem

un dibuix de l’activitat que més
t’agrada de l’escola. (I el dones al Xavi!)
A mi m’agrada molt la classe d’Educació Física.
Il·lustració de Mateo Varo, de 1r.

Dies festius del mes d’abril:
Setmana Santa: del 9 al 18 d’abril, inclosos.
Festa de lliure elecció a Terrassa: div. 29 d’abril.

Racó per pensar

Sortides i activitats del mes d’abril

Interpreta aquest codi secret i descobreix el missatge amagat al pergamí.

el codi

Guanyador del mes de març:
Manel Martínez, de 4t.
La resposta era: 14 flors.

.mmm Proves per a l’avaluació interna mmm
Al llarg del curs apliquem diverses proves d’avaluació. Serveixen per poder detectar
què hem de modificar en la nostra pràctica docent a partir dels punts forts i dels
aspectes a millorar que detectem. Ens ajuden a objectivar el progrés dels alumnes i a
introduir millores pedagògiques.








Proves Cangur. Durant el mes de març els alumnes de 5è i 6è realitzen aquestes
proves organitzades per la Societat Catalana de Matemàtiques, una secció de
l’Institut d’Estudis Catalans. Són la versió catalana del concurs preuniversitari
International Mathematical Kangaroo. Treballen les competències de càlcul,
lògica i raonament. Aquestes proves són públiques.
Proves Cambridge. A final de cada cicle (2n, 4t i 6è) passem als alumnes aquestes
proves d’anglès per valorar els nivells de reading, speaking, writing i listening.
Aquestes proves són internes.
Proves Alexandre Galí. El pedagog Alexandre Galí (1886-1969) va crear unes
proves objectives que avaluen les competències de comprensió lectora,
ortografia, resolució de problemes matemàtics i càlcul. Aquestes proves són
internes i les realitzem a l’escola des de fa més de 40 anys en versions
actualitzades durant el mes de març.
Competències bàsiques. Al 3r trimestre el Departament fa passar aquestes
proves a tots els alumnes de 6è de Primària de Catalunya. Inclouen les àrees de
català, castellà, matemàtiques, anglès i medi. Aquestes proves són públiques.

P1
P2 i P3
P2, P3,
P4 i P5
P3, P4, P5,
1r i 2n

Divendres 8
Dijous 28

P4 i P5

Dimarts 26

1r i 2n
3r, 4t,
5è i 6è

Divendres 8

Sortida als jardins de la Casa Alegre. Ous de Pasqua.
Visita a la granja Aventura Park de Viladecavalls.
Excursió de primavera a La Torre de l’Àngel de
Matadepera. Ous de Pasqua.
Espectacle i berenar en la presentació del conte
infantil de Sant Jordi de la Mútua de Terrassa.
Excursió al bosc de primavera del Montseny, a
Santa Maria de Palautordera.
Excursió de primavera a Can Robert, Matadepera.

Divendres 8

Excursió de primavera al Coll d’Estenalles, Mura.

Divendres 1
Dimecres 20
Dilluns 25
Divendres 22

Visita al Museu d’Història de Catalunya, Barcelona.
Taller d’Hist. moderna i contemporània a l’escola.
Espectacle de creativitat i dansa a l’Auditori de Trs.
Visita al Parlament de Catalunya, Barcelona.

5è
5è i 6è
6è

Divendres 8
Dijous 21

CONVIVÈNCIES I FESTES
DE FINAL DE CURS
Convivències de 3r i 4t

Convivències de 1r i 2n

Convivències
de 6è

Convivències
de 5è
Festa de comiat
de 6è

Fira de Sant Ponç
festa final de curs

