
COMUNITAT DE PETITS 

Piscina: Fins al 7 de juny (dilluns, dimecres i  

divendres). Aules: Creació, Farina, Caseta i 

Serveis.  

Visita dels infants de P5 a la CM: Setmana del 

7 a l’11 de juny.  

Visita de les famílies de P5 a la CM: 16 i 17 de 

juny.  Properament us informarem dels horaris.  

Sortida de Primavera: Parc de Puigterrà,  

Aules Caseta i Serveis, 9 de juny.  

Concert de Primavera pels alumnes de les  

altres Comunitats:  10 i 11 de juny.  

Colònies: 14 i 15 de juny, Castellnou de Bages. 

Celebració d’aniversaris de juny, juliol i agost 

dels alumnes:  

11 de juny - Creació i Farina 

17 de juny - Montessori i Taller 

18 de juny - Caseta i Serveis 

21 de juny - Entorn i Teatre 

Concretar-ho amb cadascuna dels tutors/-es. 

Sortida a la Gelateria: 22 de juny.  

Entrega d’informes: 23 i 25 de juny.  

COMUNITAT DE MITJANS 

Sortida a la natura: a concretar lloc i  

dates. 

 

Visita dels infants de 3r a la CG: Setmana 

del 14 al 18 de juny.  

 

Visita de les famílies de 3r a la CG: 16 i 17 

de juny.  Properament us informarem dels 

horaris.  

 

Camí de cançons pels alumnes de les  

altres Comunitats: 17 i 18 de juny.  

 

Celebració d’aniversaris dels alumnes : 

Concretar-ho amb cadascuna de les  

tutores.  

Esmorzar especial: 22 de juny. 

Entrega d’informes: 23 i 25 de juny.  

COMUNITAT DE GRANS 

Colònies 5è Gisela: De l’1 al 4 de juny, a  

Saldes, al Càmping Pedraforca.  

Colònies 6è: Del 14 al 18 de juny, a l’Estartit, al 

Càmping Castell Montgrí.  

Sortides de 4rt i 5è a la natura: a concretar 

lloc i dates. 

Esmorzar especial: 22 de juny. 

Comiat alumnes i famílies de 6è: 22 de juny a 

les 16’30h. 

Entrega d’informes: 23 i 25 de juny.  
SORTIDES... COLÒNIES... 

Experiències plenes de confiança,  

autonomia, convivència, que creen o  

enforteixen vincles entre les persones.  

PAS DE COMUNITAT: 22 de juny 

INICI VACANCES D’ESTIU - 23 de juny 

COMISSIÓ COMPLEMENTÀRIES: A partir de l’11 

de juny farem els retorns, en efectiu, dels  

pagaments de les complementàries d’aquest 

curs. Rebreu més informació, en breu, al grup 

de whatsapp de cada activitat. 

Abans de finalitzar el curs, enviarem proposta 

d’activitats pel curs vinent. Les inscripcions les 

formalitzarem al setembre, adaptant-nos a la 

normativa covid vigent.  
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