
Curs 2020-2021

Arriba FINAL DE CURS…
Però queda molt per fer!

A continuació us detallem les dates importants i les activitats especials d’aquests últims dies:

* Tenim moltes ganes d’obrir-vos les portes de l’escola per acomiadar aquest curs. La nostra

intenció és poder celebrar els actes que us detallem a continuació (marcats amb un *) amb la

vostra presència, però estem pendents de la resolució del Procicat. Hem fet la consulta, i estem a

l’espera d’indicacions. Us mantindrem informats i informades!

Divendres 4 de juny:
Cicle Superior Primària:

● 9 a 17 h: Sortida final de curs al Canal Olímpic de Catalunya, Castelldefels.

Secundària: Entrega de notes de la 3ª Avaluació i Final.

Dilluns 7 de juny:
Infantil:

● 9:30 a 10 h: Espectacle fi de curs de P3. (Acte obert a les famílies de P3. Entrada pel pati

Luz Casanova. 2 adults per alumne/a màxim) *

● 10:15 a 10:45 h: Espectacle fi de curs de P4. (Acte obert a les famílies de P4. Entrada pel

pati Luz Casanova. 2 adults per alumne/a màxim) *

Cicle Inicial Primària:

● 9 a 17 h: Sortida final de curs a la Masia Castell Vell, a Llinars del Vallès.

Secundària: Treball de Síntesi. (TDS)

Dimarts 8 de juny:
Cicle Inicial Primària:

● 9:30 a 10 h: Espectacle fi de curs de 1r de Primària. ((Acte obert a les famílies de 1r

Primària. Entrada pel pati Luz Casanova. 2 adults per alumne/a màxim) *

● 10:15 a 10:45 h: Espectacle fi de curs de 2n de Primària. (Acte obert a les famílies de 2n

Primària. Entrada pel pati Luz Casanova. 2 adults per alumne/a màxim) *

Primària - Cicle Mitjà:

● 9 a 17 h: Sortida final de curs a “Ocio aventura”, a Sitges.

Secundària: Treball de Síntesi. (TDS)
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Dimecres 9 de juny:
Cicle Mitjà Primària:

● 9:30 a 10 h: Espectacle fi de curs de 3r de Primària. (Acte obert a les famílies de 3r

Primària. Entrada pel pati Luz Casanova. 2 adults per alumne/a màxim) *

● 10:15 a 10:45 h: Espectacle fi de curs de 4t de Primària. (Acte obert a les famílies de 4t

Primària. Entrada pel pati Luz Casanova. 2 adults per alumne/a màxim) *

Secundària: Treball de Síntesi. (TDS)

Dijous 10 de juny:
Cicle Mitjà Primària:

● 10 a 13 h: Sortida esportiva a les Pistes del barri.

5è A i 5è B Primària:

● 9:30 a 10 h: Espectacle fi de curs de 5è A de Primària. (Acte obert a les famílies de 5è A

Primària. Entrada pel pati Luz Casanova. 2 adults per alumne/a màxim) *

● 10:15 a 10:45 h: Espectacle fi de curs de 5è B de Primària. (Acte obert a les famílies de 5è

B Primària. Entrada pel pati Luz Casanova. 2 adults per alumne/a màxim) *

Secundària: Treball de Síntesi. (TDS)

Divendres 11 de juny - FESTES FINAL D’ETAPA:
P5

● 15:15 a 16h (Acte obert a les famílies de P5): Comiat de final d’etapa i algunes sorpreses!

(Acte obert a les famílies de P5. Entrada pel pati Luz Casanova. 2 adults per alumne/a

màxim) *

6è Primària

● 15 a 16h: Comiat a l’aula i firma de bates.

● 16 a 17h (Acte obert a les famílies de 6è): Comiat de final d’etapa i algunes sorpreses!

(Acte obert a les famílies de 6è. Entrada pel pati Luz Casanova. 2 adults per alumne/a

màxim) *

Secundària: Treball de Síntesi. (TDS)

4t ESO

● 18:30 h (Acte obert a les famílies de 4t d’ESO): Graduació final de secundària i algunes

sorpreses! (Acte obert a les famílies de 4t d’ESO. Entrada pel pati Luz Casanova. 2 adults

per alumne/a màxim i germans/es) *
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14, 15, 16, 17, 18 i 21  de juny - JORNADA INTENSIVA:
Aquests dies farem Jornada Intensiva.

● Infantil: L’horari serà de 8:50  a 12:50 h.

● Primària: L’horari serà de 9 a 13 h.

● Secundària: L’horari serà de 8:40 a 13.10 h.

Aquests dies també hi haurà servei d’espai migdia. La sortida es farà pel pati Luz Casanova amb els

següents horaris de recollida:

● Infantil: 14:50 h

● Primària: 15 h

● Secundària: 15:10 h

Dilluns 14 de juny:
Cicle Superior Primària:

● 9 a 13 h: Sortida d’orientació pel barri.

Secundària: Exposició del Treball de Síntesi. Els alumnes es presentaran a l’escola en l’horari que

els indicarem per presentar davant el professorat el seu TDS.

Dimarts 15 de juny:
Infantil:

● 11:15 a 12:50 h: Jocs d’aigua: Cal portar: Banyador, tovallola, xancletes lligades, crema

solar, joguines d’aigua  i una mascareta de recanvi.

Cicle Mitjà Primària:

● 10 a 13 h: Sortida esportiva a les Pistes del barri.

Dimecres 16 de juny:
Cicle Inicial Primària:

● 11:45 a 12:50 h: Jocs d’aigua: Cal portar: Banyador, tovallola, xancletes lligades, crema

solar, joguines d’aigua i una mascareta de recanvi.

Dijous 17 de juny:
Cicle Mitjà Primària:

● 11:45 a 12:50 h: Jocs d’aigua: Cal portar: Banyador, tovallola, xancletes lligades, crema

solar, joguines d’aigua i una mascareta de recanvi.

Secundària:

● 8:40 a 13h: Exàmens de recuperació
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Divendres 18 de juny:

Cicle Superior Primària:

● 11:45 a 12:50 h: Jocs d’aigua: Cal portar: Banyador, tovallola, xancletes lligades, crema

solar, joguines d’aigua i una mascareta de recanvi.

Secundària:

● 8:40 a 13h: Exàmens de recuperació

Dilluns 21 de juny:
Infantil:

● 10 a 12h: Jocs d’aigua als patis de l’escola: Cal portar: Banyador, tovallola, xancletes

lligades, crema solar, joguines d’aigua i una mascareta de recanvi.

Cicle Inicial Primària:

● 9 a 13 h: Sortida al Parc de la Guineueta a fer Jocs d’aigua: Cal portar: Banyador,

tovallola, xancletes lligades, crema solar, joguines d’aigua i una mascareta de recanvi.

Cicle Mitjà Primària:

● 9 a 13 h: Sortida la Plaça Sóller a fer Jocs d’aigua: Cal portar: Banyador, tovallola,

xancletes lligades, crema solar, joguines d’aigua i una mascareta de recanvi.

Cicle Superior Primària:

● 9 a 13h:  Sortida al Parc Central de Nou Barris a fer Jocs d’aigua: Cal portar: Banyador,

tovallola, xancletes lligades, crema solar, joguines d’aigua i una mascareta de recanvi.

Secundària:

● 9 a 13h: Excursió pel barri (lloc a determinar) i Jocs d’aigua. Cal portar: Banyador, tovallola,

xancletes lligades, crema solar, joguines d’aigua i mascareta de recanvi.

Dimarts 22 de juny:
● Aquest dia la sortida serà a les 12h.

● 9:30 a 11:30 h; Celebració de la Paraula de final de curs, al Pati de l’Escola.

● 12h; Obrim les portes de l’Escola a les famílies per recollir als nens i nenes.

6è de Primària:
● Entrega de notes al Pati Luz Casanova; per ordre de llista.

○ 15 a 16 h: de la “A” a la “F”.

○ 16 a 17 h: de la “G” a la “L”.

○ 17 a 18 h: de la “M” a la “Z”.
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Dimecres 23 de juny:
2n ESO:

● Entrega de notes al pati Luz Casanova; per ordre de llista.

○ 12 a 12:30h: de la “A” a la “F”.

○ 12:30 a 13:00h: de la “G” a la “L”.

○ 13:00 a 13:30h: de la “M” a la “Z”.

Dilluns 28 de juny
Infantil:

● Entrega de notes al pati Luz Casanova; per ordre de llista.

○ 9:30 a 10:30h: de la “A” a la “F”.

○ 10:30 a 11:30h: de la “G” a la “L”.

○ 11:30 a 12:30h: de la “M” a la “Z”.
Cicle Inicial Primària:

● Entrega de notes al pati Luz Casanova; per ordre de llista.

○ 9:30 a 10:30h: de la “A” a la “F”.

○ 10:30 a 11:30h: de la “G” a la “L”.

○ 11:30 a 12:30h: de la “M” a la “Z”.

Dimarts 29 de juny
Cicle Mitjà Primària:

● Entrega de notes al pati Luz Casanova; per ordre de llista.

○ 9:30 a 10:30h: de la “A” a la “F”.

○ 10:30 a 11:30h: de la “G” a la “L”.

○ 11:30 a 12:30h: de la “M” a la “Z”.
5è A i 5è B de Primària:

● Entrega de notes al pati Luz Casanova; per ordre de llista.

○ 9:30 a 10:30h: de la “A” a la “F”.

○ 10:30 a 11:30h: de la “G” a la “L”.

○ 11:30 a 12:30h: de la “M” a la “Z”.

Dimecres 30 de juny
Secundària:

● Entrega de notes al pati Luz Casanova; per ordre de llista.

○ 9:30 a 10:30h: de la “A” a la “F”.

○ 10:30 a 11:30h: de la “G” a la “L”.

○ 11:30 a 12:30h: de la “M” a la “Z”.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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LLIBRETS D’ESTIU:

Us informem, que a partir del 23 de juny podreu trobar a la secretaria de l’escola els llibrets d’estiu

recomanats per les etapes d’infantil, primària i secundària.

CASAL D’ESTIU:

Amb tota la il·lusió des de l’Escola Pia Luz Casanova hem preparat el Casal d’estiu 2021 i l’hem
organitzat per tal que sigui un espai segur i a la vegada un espai perquè els vostres fills i filles
gaudeixin després d’aquest curs tan diferent.

Volem aconseguir que durant aquestes vacances els nens i nenes s’enriqueixin a nivell personal.
Volem potenciar el creixement dels infants a través del joc i el lleure, transmetre els valors humans
i potenciar la socialització, compartir moments de joc i convivència, participar de les activitats
estiuenques de la ciutat, gaudir de la relació monitor – infant – famílies, fomentar la companyia, la
cooperació i la relació entre iguals.

El Casal d’Estiu de l’escola tindrà lloc del 28 de juny al 30 de juliol de 9.00 h a 13.00 h.

Us podeu inscriure a la mateixa pàgina web de l’escola:

https://luzcasanova.escolapia.cat/casaldestiu2021/

El període d'inscripció finalitza el 28 de maig i aviat us convocarem a la reunió informativa per
explicar el projecte i aclarir qualsevol dubte.

Per a més informació sobre el Casal d'estiu ho podeu consultar amb el coordinador d'extraescolars
a extraescolars@luzcasanoca.epiaedu.cat o visitant l'apartat a la pàgina web de l'escola.

https://luzcasanova.escolapia.cat/casaldestiu2021/
mailto:extraescolars@luzcasanoca.epiaedu.cat

