
 

 

  

MENÚ DEL RESTAURANT – Juny 2022  

L’INFORMATIU juny de 2022  
 

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

Bon estiu a tothom! 

I l’arbre ens va dir: “Ja ha arribat el bon temps!”. 



 

 

 

 

 
 

 

 

Un curs que s’acaba és com el final d’un 

bon llibre: deixa molt bon regust de boca! 

El final de curs ja és aquí! Els vam començar amb mascaretes, quarantenes, PCR’s, 

comunicacions amunt i avall, algun confinament de grup... i l’acabem amb molta més 

tranquil·litat, amb alguns casos molt suaus i fent una vida escolar molt normalitzada. 

Aquests dies ens esperen encara unes quantes sorpreses per rematar aquest curs 

final de pandèmia. A la pàgina anterior ja heu vist les sortides i les convivències 

previstes, però cal sumar-hi unes quantes coses més! I aquí us les resumim: 

 Obres de teatre a la sala Crespi. Dijous 2. Obra de 2n (16:15) i obra de 5è (18). 

 Dies festius. Divendres 3 i dilluns 6 les escoles de Terrassa estan tancades. 

 Festa de comiat dels alumnes de 6è. Dilluns 20 a l’escola, a les 8 del vespre. 

 Fira de Sant Ponç. Dimarts 21 a l’escola a 2/4 de 7 de la tarda. 

 Final de molts projectes d’escola. Obres de teatre, stop-motions, curtmetratges, 

patis compartits, presentacions de projectes... 

 Preparació dels àlbums d’escola i tasques d’estiu. Recordeu-vos de portar els 

farcells de roba durant aquests dies per dur els àlbums a casa. Les mestres també 

us faran propostes de tasques voluntàries per gaudir i aprendre durant l’estiu. 

 Darrer dia lectiu. Dimecres 22 de juny. 

 Casal d’estiu per a alumnes d’Infantil. Del 23 de juny al 22 de juliol. 

 Festa dels avis i de les àvies a l’Escola Bressol. Es farà a l’escola el dimecres 29 

de juny de 5 a 6 de la tarda. Informarem dels detalls més endavant. 

 Obertura de l’Escola Bressol. Fins el divendres 22 de juliol.  

 

I quan començarà el curs 2022-2023? 

L’Escola Bressol obrirà les seves portes el dijous 1 de setembre. 

Educació Infantil i Educació Primària començaran el dilluns 5 de setembre. Durant 

la primera quinzena de juliol rebreu informació més detallada d’aquest inici escolar. 

P2 i P3 Dijous 2 
Taller matinal Explora 0.6  
al Museu de la Ciència i de la Tècnica de Terrassa. 

P4 i P5 Divendres 10 Excursió a la platja de Sitges. 

1r i 2n 
Dijous 9 

Divendres 10 
Convivències a Can Clarens de Vallgorguina. 
Parc natural del Montnegre i El Corredor, Vallès Oriental. 

3r i 4t 

Dimecres 8 
Dijous 9 

Divendres 10 

Convivències a la Casa El Pinar. 
Canyelles, el Garraf. 

5è Dimarts 7 
Jornada a Vallparadís, amb dinar al parc. 
Matí: Tour turístic en anglès (obert a les famílies). 
Tarda: Pintem els nostres arbres amb aquarel·la. 

5è i 6è Dijous 9 Activitat esportiva al Club Gimnàstic Terrassa. Matí. 

5è Divendres 10 
Concert col·laboratiu TOCA-TOCA. 
Parc Vallparadís. Al matí. 

5è 

Dimecres 15 
Dijous 16 

Divendres 17 

Convivències al Mas Colltort. 
Sant Feliu de Pallerols, la Garrotxa. 

5è Dimecres 22 Visita al Club Ferroviari de Terrassa. Matí. 

6è 

Dilluns 13 
Dimarts 14 

Dimecres 15 

Convivències a Cala Canyelles. 
Lloret de Mar, la Selva. 

Racó per pensar 
 

Sortides, convivències i activitats del mes de juny 
 

Guanyador del mes de maig: 

Roger Rull, de 2n. 

A la sopa de lletres hi faltaven  

el Jordi, el Manel i la Marina. 


