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FESTA FI DE CURS 

El curs 2013-2014 arriba a la recta final. Aquest dissabte es va celebrar la festa fi de curs. Amb diverses 

exhibicions d'extraescolars, partits de futbol, gimcana infantil,... L’AMPA va repartir un obsequi als 

nens/es que hi van participar , alguns entrepans, i també va obrir un servei de bar  per a qui desitgés 

un refrigeri. És un dia que els nens gaudeixen molt. Donem les gràcies a tots els pares/mares voluntaris 

que van participar en les diverses activitats, bar, fer entrepans, caixa ...  I també a l’escola per la 

bona organització de les diverses activitats. 
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ÚLTIMS DIES DE CLASSE 

CURS   2013-14 

 INSTRUMENTACIÓ 

Els alumnes que fan instrumentació van tenir la oportunitat aquest passat dilluns de mostrar els seus 

avenços com a músics. L’audició es va fer a la “Saleta” de la Sala Cabanyes de Mataró. Han fet molt 

progressos, i com a AMPA ens enorgulleix l’èxit del projecte “Una escola de música dins l’escola” 

vinculat al Conservatori del Liceu.  

PREMIS MOSSEN RAIMON CANALIAS + PREMI DE L’AMPA A L’ESFORÇ 

UNES PRESENTACIONS EXCEL·LENTS -  ENTREGA DE PREMIS EN EL SOPAR DE 4RT ESO 

Alumnes de 4rt d’ESO van presentar el passat dimarts 10 i dimecres 11 de juny llurs treballs finalistes. 

El nivell  és molt alt, i la decisió del jurat molt difícil. L’AMPA paral·lelament als premis Raimon Canalias 

dona un premi de 100 euros en una val ABACUS premiant l’esforç.  Els premis s’entreguen en el sopar 

de gala que es fa a 4rt ESO, on tots es posen d’allò més elegants. 

UN CLAM DE 100.000 PERSONES PER L’ESCOLA CATALANA 

PER UN PAÍS DE TOTS, DECIDIM ESCOLA CATALANA 

La mobilització per l’escola catalana més important de la història .La marxa que es va fer en el centre 

de Barcelona aquest passat dissabte 14 de juny per la tarda, va  transcórrer en un ambient festiu i 

reivindicatiu. Va comptar amb la presència de varis representants institucionals, polítics i personalitats 

varies, i va reflectir la majoria social i política que defensa el  propi model educatiu . 

AUDICIÓ DE MÚSICA A LA SALA CABANYES DE MATARÓ 

REVISTA DE L’ESCOLA   

 20ena EDICIÓ  

Si no us l’han donat encara estarà a punt d’entrega. La revista d’aquest any conté varis articles 

relacionats amb la vida de l’escola durant aquest any.  Us agradarà. 

NOTICIA VERDA DEL MES 

GESTIÓ DE RESIDUS, RECOLLIDA SELECTIVA  

Al menjador, un cop els nens i les nenes han acabat de dinar,  recullen  l’aigua sobrant, endrecen els 

coberts i els gots, escuren restes orgàniques de la safata i, si hi ha làctic, llencen l’envàs al contenidor 

groc. Aquesta acció diària i continuada va creant  bons hàbits com la recollida selectiva i la 

necessitat de recollir i endreçar les coses. 

 

Durant aquest curs hem unificat les papereres a les aules. A totes les classes hi ha els 3 colors per a 

rebre el residu corresponent. 

 

Us desitgem bon estiu, i fins els curs escolar vinent ! 
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