
     Curs 2019-2020 
 

Estimades famílies,  

 

després d'una petita aturada per Setmana Santa, avui iniciem un tercer trimestre des de la distància però 

amb moltes ganes d'estar al vostre costat i acompanyar-vos en tot el que puguem.  

 

Una de les primeres activitats que teníem programades per aquest mes d’abril era la celebració de la                 

Setmana Cultural de l’Escola que sempre organitzem al voltant del 23 d’abril, diada de Sant Jordi.  

Malgrat que les circumstàncies actuals, no ens permeten celebrar-la com sempre, sí que ens agradaria no                

perdre aquesta tradició que tenim com a escola, i aprofitar per celebrar-la d’una manera diferent però ben                 

especial.  

 

Com tots sabeu, durant la Setmana Cultural fem moltes activitats i ho tanquem amb la Tarda de les Arts, on                    

s’anomenen els guanyadors i guanyadores dels Jocs Florals de l’escola. Com us podeu imaginar, per poder                

fer aquesta celebració necessitem de la vostra ajuda!  

 

Cal que tot l’alumnat que pugui participi dels Jocs Florals virtuals d’aquest curs. Podeu trobar les                

indicacions a: 

- Infantil; trobareu les indicacions de com participar al Drive de les tasques, dins de cada curs, a una                  

carpeta que es diu “Jocs Florals”. 

- Primària; trobareu les indicacions de com participar al Drive de les tasques, dins de cada curs a una                  

carpeta que es diu “indicacions Jocs Florals”. 

- Secundària; el professorat es posarà en contacte amb l’alumnat via mail per poder participar en els                

Jocs Florals. 

- PFI; el professorat es posarà en contacte amb l’alumnat via mail per poder participar en els Jocs                 

Florals. 

 

Trobareu les dates i terminis d’entrega a cada Carpeta de cada curs, amb les indicacions necessàries.  

 

El dia 23 d’abril celebrarem la Tarda de les Arts de l’escola d’una manera molt especial i que ens fa molta                     

molta il·lusió! A les 17h farem una celebració en directe a través de l’Instagram de l’escola amb la                  

presentació dels guanyadors i guanyadores dels Jocs Florals de cada curs i alguna que altra sorpresa… 

Per seguir l’acte només caldrà que ens seguiu al compte d’Instagram de l’escola. 

 

Us animem molt a participar dels Jocs Florals i de veure’ns a l’acte en directe que farem el dia 23!!! 

 

Moltes gràcies a tots i totes! 

 

Equip Directiu 
 

C/ Almansa 52-54. 08042 Barcelona. Telèfon: 93 359 61 81 
 

https://www.instagram.com/escolapialuzcasanova/

