Sant Josep Oriol

CELEBRACIONS A L'ESCOLA

Diada de Sant Jordi
El dia 23 d'abril celebrarem, al pati de l'escola, la festivitat de Sant Jordi.
Aquest curs també hem preparat, juntament amb l’AMPA, una jornada amb diverses
activitats, a més de l’entrega de premis de dibuix i de Jocs Florals.
Properament rebreu una nota informativa explicant com es desenvoluparà aquesta jornada.
A la tarda, com sempre, de

vosaltres.

16:00 a 17:30, l’Escola restarà oberta a tots

Podreu recollir els vostres fills/es per veure l’exposició dels dibuixos i

treballs de Sant Jordi i podreu comprar llibres i roses.
Amb la venda de llibres volem oferir un servei a tots els nens, nenes, pares i mares de
l’Escola. Hi trobareu llibres per a totes les edats dels nostres alumnes: des de llibres per
començar a llegir fins a lectures per als nens i nenes de 6è. Ens hem proposat oferir-vos un
ampli ventall de possibilitats.
No desaprofiteu l’ocasió i tampoc us quedeu sense rosa!

Recordeu que no hi haurà activitats extraescolars.

Us hi esperem a tots!
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Festival de Sant Josep Oriol
El proper diumenge dia 13 de maig a les 10 del matí tindrà lloc a la Sala Villarroel el
Festival de Sant Josep Oriol.
Recordem que, com l’any passat, el Festival es repetirà dues vegades per limitacions
d’aforament i els nens i nenes de l’Escola es quedaran a la seva classe amb el tutor/a
corresponent fins que acabin les dues sessions. És molt important la col·laboració de
tots/es ja que la manca de nens/es deslluiria les actuacions de la repetició del festival.
Els pares podreu seguir tot el Festival a la Sala en la primera o en la segona sessió segons
us informarem més endavant en una circular i, un cop s’acabi la repetició del festival,
podreu recollir els vostres fills/es a la seva classe.
Els nens i nenes de l’Escola gaudiran igualment de les actuacions dels seus companys i
companyes un altre dia a l’Escola.
Enguany el tema central serà ELS ANYS 80 i les actuacions seguiran l’ordre següent:

1.

P3: Los pajaritos

2.

P4: La bamba

3.

5è:

Walking on sunshine

4.

2n:

Celebration

5.

3r:

Whatever you want

6.

P5: Ni tú ni nadie

7.

1r:

It´s raining men

8.

4t:

Take on that

9.

6è:

Locomia

Properament rebreu una nota informativa explicant com es desenvoluparà aquesta jornada.
Us hi esperem, passarem una bona estona!
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PRESENTACIÓ DELS DONYETS I TIMBALERS

El divendres 8 de juny de 15:30 a 17:00 h. l´Escola restarà
oberta per a totes aquelles famílies que ens vulguin
acompanyar en la presentació dels Donyets i timbalers de
SJO. Rebrem de manera especial els integrants de la colla i
passarem una tarda festiva.
Us hi esperem a tots i totes!!!

COMIAT DE CURS

El dia 21 de juny, cap a ¾ de 5 de la tarda, tots els pares i nens esteu convidats a celebrar el
final d'aquest curs. Acomiadarem de manera especial als pares/mares i nois/noies del curs
de 6è de Primària amb actuacions diverses. Més endavant rebreu una circular informativa.
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CONVIVÈNCIES:
Dates: 13, 14 i 15 de juny
De P3 a 6è: El Clar del Bosc (Banyoles)

Uns dies abans de les convivències s’entregaran els dossiers de cada curs amb el programa,
els objectius i les activitats que s'hi realitzaran.

SORTIDES ESCOLARS DEL 3R TRIMESTRE

Taller de minerals a SJO:
-

Divendres 6 abril 2018 a les 16 h:
Divendres 13 abril 2018 a les 16 h:
Divendres 20 abril 2018 a les 16 h:
Divendres 27 abril 2018 a les 16 h:
Divendres 4 maig 2018 a les 16 h:
Divendres 11 maig 2018 a les 16 h:
Divendres 18 maig 2018 a les 16 h:
Divendres 25 maig 2018 a les 16 h:
Divendres 1 juny 2018 a les 16 h:

6è primària
5è primària
4t primària
3r primària
2n primària
1r primària
P5
P4
P3

Dossier curs 2017-2018. 3r trimestre

Sant Josep Oriol

Educació Primària: Cicle Inicial
Cursos: 1r i 2n de Primària
Lloc: Poble Sec
Data: Dilluns 16 d’abril de 2018
Motiu: Coneguem el punt verd del barri
Durada: Matí
Objectius i activitats:
❖ Aprendre què és el punt verd i la seva funció.
❖ Conèixer la importància d'aquesta instal·lació en la recollida de residus
especials i voluminosos.
❖ Analitzar l'impacte negatiu que representa per al medi que aquestes deixalles
es dipositin en el circuit habitual de recollida.

Educació Primària: Cicle Mitjà
Cursos: 3r i 4t
Lloc: Universitat de Barcelona (Plaça Universitat)
Data: Dijous 5 d’abril de 2018
Motiu: Visita gratuïta a l’edifici de la Universitat de Barcelona
Durada: Matí
Objectius i activitats:
❖ Visitar l’Edifici Històric de la Universitat de Barcelona.
❖ Recórrer els diferents espais de l’edifici: vestíbul principal, Escala d’honor,
Paranimf, claustre i biblioteca.
❖ Conèixer les característiques històriques, arquitectòniques i artístiques de la
Universitat de Barcelona.
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Cursos: 3r i 4t
Lloc: Estadi Serrahima
Data: Divendres 4 de maig
Motiu: Fem proves esportives
Durada: Matí
Objectius i activitats:
❖ Progressar en el coneixement i domini del propi cos gaudint de l’activitat física.
❖ Conèixer una realitat esportiva específica, l’atletisme, per afavorir una experiència
motriu amb infraestructures i materials específics en un espai alternatiu a l’escola.
❖ Conèixer i experimentar les diferents disciplines que ens ofereix l’atletisme (salt de
longitud, salt d’alçada, llançament de pes, relleus 400 m...).

❖ Afavorir

una actitud positiva i oberta vers la pràctica esportiva, tant a nivell
individual com en grup.

Educació Primària: Cicle Superior
Cursos: 5è i 6è de Primària
Lloc: Clavegueres de Barcelona
Data: dimarts 10 d’abril de 2018 (6è)
dijous 19 d’abril de 2018 (5è)
Motiu: Visita a les clavegueres de Barcelona
Durada: Matí
Objectius i activitats:
❖ Explicar com funciona el sistema de recollida i sanejament de les aigües residuals
de la ciutat de Barcelona.
❖ Analitzar com s'integra el tractament artificial de l'aigua dins el cicle natural de
l'aigua.
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❖ Debatre sobre l'ús de l'aigua a nivell individual i les dificultats de sanejament
d'aquesta.
❖ Responsabilitzar-se de dur a terme accions a nivell col·lectiu en l'àmbit del centre
educatiu per prevenir la contaminació de l'aigua.

Curs: 5è i 6è de Primària.
LLoc: Sant Feliu de Codines : El cim de les àligues
Data: Dimarts 29 de maig de 2018
Motiu: Coneixement del medi natural: les aus rapinyaires.
Durada: Tot el dia.
Objectius:
❖ Conèixer les característiques d´algunes aus rapinyaires: característiques físiques,
formes de desplaçament, alimentació…
❖ Conèixer el tipus d´hàbitat de diferents aus.
❖ Fomentar el respecte vers els animals mitjançant un millor coneixement.
❖ Desvetllar l´interès envers espècies en perill d´extinció.

ALTRES DADES D'INTERÈS
Dies de lliure disposició
Us recordem que el dia

30 d’abril no hi haurà classe perquè és un dels dies de lliure

disposició triats per la nostra Escola.
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Acabament de curs:
Recordeu que el dia 22 de juny hi haurà classe fins les 13 h. i servei de menjador fins les
15 h.

Activitats extraescolars:
Durant el mes de juny continuaran realitzant-se totes les activitats extraescolars.

Informes del 3r Trimestre:
Els informes del 3r trimestre s’entregaran els dies 28

i 29 de juny al matí.

Els tutors corresponents us avisaran amb antelació del dia i l’hora que tindreu assignats per
poder recollir i comentar els informes dels vostres fills i filles.
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