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ACTIVITATS INFANTIL I PRIMÀRIA: 

AL LLARG DE LA SETMANA (del 20 al 24 d’abril): 

- Setmana del Conta contes (Ed. Infantil i C. Inicial.) 

DIMECRES 22 D’ABRIL: 

- Representació espectacle “Bestialment fantàstics!” per part  

dels alumnes de 3r i alguns de 4t de Primària. (de 10’00h a 11’00h). 

 

 

 

 

DIJOUS 23 D’ABRIL: 

- Decoració floral d’alguns espais del centre. 

- Espectacle de teatre, música i poesia per part d’alumnat d’E.S.O : 

“LLetra i melodia”.           (C.M i C.S 23 d’abril, Ed. Inf i C.I 24 d’abril) 

- Lectura al pati de contes i llibres dels propis alumnes i dels companys/es. 

- Exposició de flors oberta a les famílies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVITAT OBERTA A LES FAMÍLIES.                                                                                                                                   

L’exposició de flors estarà oberta a les famílies de 16’00h a 16’30h. A més 

a més, també us convidem a passejar pels passadissos del centre per 

poder observar alguns treballs i manualitats dels i les alumnes. Us 

preguem que, durant aquesta estona, no entreu a les aules ja que els 

nens i nenes estaran acabant les activitats previstes per aquest dia i/o 

recollint. 

 

I.E. FRANCESC CAMBÓ I BATLLE 

ACTIVITAT OBERTA A LES FAMÍLIES.                                                                                                                                   

Els esquetxos d’aquesta obra es representaran alhora davant 

els alumnes del centre, així com també davant les famílies que 

hi assisteixin (de 10’00h a 11’00h). 

 



 

 

ACTIVITATS SECUNDÀRIA: 

DIJOUS 23 D’ABRIL: 

- Representació espectacle “ Lletra i melodia”  

(pels companys/es d’ESO i pels alumnes d’infantil i primària). 

- Entrega de premis literaris i premis al millor cartell de Sant Jordi. 

- Entrega de diplomes a l’alumnat que va participar al taller  

  de formació de mediadors. 

- Activitats esportives en motiu del dia Mundial de l’Activitat Física (6 d’abril). 

DIVENDRES 24 D’ABRIL: 

- Representació espectacle “ Lletra i melodia” (per a les famílies)  

 

 

 

 

ACTIVITAT OBERTA A LES FAMÍLIES.                                                                                                                                   

Aquest espectacle es representarà a les famílies el divendres 24 

d’abril a les 20’00h al menjador del centre. 

 

I.E. FRANCESC CAMBÓ I BATLLE 


