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Paraules de comiat

La Denise ha estat amb nosaltres poc temps
però hem compartit un munt de coses:
angoixes i alegries, jocs, somriures,
confidències… Ara tot ens ve al cap, de cop,
i recordem les seves ganes de fer coses
noves, la il·lusió de fer nous amics,
els seus embolics, les seves ganyotes quan
no entenia alguna cosa,
com va gaudir de la neu quan va anar de
colònies… tantes coses.
Avui nosaltres som tu i estem amb tu.

Viu el Nadal
Aquest Nadal també el pots viure des
d’internet:

• Escolta les nadales dels alumnes de l’ESO a:
  http://centres.escolacristiana.org/blog/

nadal08/category/nadales/

• Envia una postal digital confeccionada pels
alumnes de 6è des de:

    http://www2.escolacristiana.org/cpg/

•  Fes el teu pessebre virtual amb les figures
dibuixades pels alumnes de 5è a:

    http://www.seccat.com/xarsec/nadal-
stjordi/

O des del nostre web:
http://www.lamercesantfeliu.com
a la secció Alumnes.

TTTTT

Moment de silenci, de record i de pregària inoblidables.

L'Escola Mare de Déu de la Mercè
informa que els pares tenen la tarja

alfa actualitzada.
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Un cop més,us presentem Aulanova, la revista de la nostra escola. En

els darrers anys s'ha convertit en un referent de memòria. Ens ajuda a

recordar activitats i moments especials, ens ajuda a fer Escola.El curs

2007-2008 va ser un curs molt intens, engrescador, ple d'il.lusió i de

ganes d'aprendre; però també vam patir un succés trist, molt trist; la mort

de la nostra alumna Denisse Aguilar. Va ser un cop fort que va saccejar

l'escola de dalt a baix. Vam compartir el dol i la tristesa tota la comunitat

educativa, alumnat, professorat, pares i mares. Des d'aquí vull agrair en

nom propi i de tota la comunitat educativa de l'escola les mostres de

suport rebudes des de tots els organismes de la ciutat: Ajuntament, Escoles,

Parròquia, Bisbat, Departament d'Ensenyament....

Bon curs 2008 - 2009
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Trobada d’alumnes d’ESO a
Vilanova

Pregària d’inici de curs

Sant Jordi Solidari

Festa de la primera
comunió

Jornada de la Pau

Pastorets Pessebre vivent

Advent a l’escola

Del 5 al 25 de juliol del 2006, els professors
Vicente i Candi, van estar a Catembe (Moçambic),
on van lliurar els diners recollits a Sant Feliu per
l’ONG Mans Mercedàries, tant els del Berenar
Solidari com els lliurats pel Consell Municipal de
Cooperació, a més de col·laborar en la
construcció d’aquets centre d’acollida per a 50
orfes, la Lar Tiberiades. Encara va quedar temps
per repartir la roba i els medicaments recollits a
Sant Feliu de Llobregat i l’escola.

Gràcies per la vostra col·laboració.

8è Camp de treball “Lar Tiberiades”

Objectiu del curs: La reflexió



Nous reptes
Nous projectes

Medi Ambient

A  la nostra escola treballem anualment la

sensibilització i respecte pel medi ambient.

Aquest curs 07/08, coincidint amb l’Any Internacio-

nal del planeta Terra, hem fet un conjunt

d’actuacions, des de totes les àrees i a totes les

etapes, per conscienciar els nostre alumnat sobre la

importància de tenir cura de la nostra Terra.

Tanmateix donem un seguit d’eines per tal d’adquirir

uns hàbits saludables envers el nostre entorn.

Una de les activitats en la que els alumnes d’Educació

Infantil i Primària han participat més activament  ha

estat el Carnestoltes, representant amb les seves

disfresses els quatre elements ( terra, aire, foc i aigua)

i amb un treball previ a totes les aules.

Els alumnes de l’ESO també han realitzat diferents

activitats, entre les quals destaca la participació en

el Projecte Rius ( anàlisi de l’estat de salut del riu

Llobregat i el seu entorn); visites a diferents plantes

de tractament de residus, ...

Paral·lelament l’escola treballa la separació de

residus, implicant en aquesta tasca a tota la comunitat

educativa.

El més important és que aquest projecte que hem

endegat aquest any volem mantenir-lo i consolidar-

lo durant els propers anys.

AICLE

Enguany hem començat a la nostra escola el projecte

AICLE (Aprenentatge Integrat de Continguts i Llengües
Estrangeres), que pretén avançar en l'aprenentatge de

l'anglès fent alguna materia en aquesta llengua. A l'ESO

s'ha començat a fer amb l'educació física i avui

entrevistem a tres alumnes de primer que ens expli-
quen la seva experiència. Ells són l'Ester Sanz, l'Andrea

Marquina i l'Albert Contreras.

1.Què us ha semblat que la sessió d'E.F.es fes en anglès?

E.S. - Bé, perquè hem pogut aprendre anglès sense
necessitat de fer cap classe específica.

AM – M'ha semblat molt bé perquè fent educació física

aprofitem per practicar l'anglès.

AC – A mi m'ha semblat molt bé perquè el fet de practi-
car l'anglès mentre fem educació física ens ajuda a

millorar en l'assignatura.

2.T'ha costat seguir les classes en anglès?

ES – A mi no m'ha costat gens, però si alguna vegada
no entenia alguna cosa el professor m'ho traduïda.

AM – No gaire, perquè utilitzava un vocabulari bastant

fàcil, perquè tothom ho pugues entendre.

AC – No, el nivell ha estat adequat per la nostra edat
3.Has aprofitat per practicar l'anglès oral?

ES – Sí, quan he pogut he parlat en anglès, encara que

el professor ens deixava parlar en català.

AM – No massa, perquè més que parlar nosaltres el
que feiem era escoltar les explicacions i entendre-les

AC – No molt, més escoltar que parlar.

4.T'ha ajudat a completar la matèria d'anglès?

ES – Sí, perquè he posat en pràctica algunes coses que
hem après a la classe d'anglès.

AM – Una mica, perquè hi havia coses que pujaven la

nota d'anglès.

AC – M'ha servit per a entendre'l millor quan l'escolto.
5.Recordes alguna anècdota relacionada amb l'anglès a la

sessió d'educació física?

ES – Cap en concret, però quan intentaven dir coses

que no sabíem, les canviàvem unes per les altres.
AM – Una vegada va explicar un joc i ningú el va

entendre. Quan va dir GO, tothom va començar a fer el

que havia entès. Cadascú una cosa diferent. El professor

va haver de fer una demostració.
AC- No en concret, però m'agradava quan el professor

cridava GO, GO, ...
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6 1r Trimestre

Nit d’estrelles

Els alumnes de 2n d’ESO vam anar una nit al terrat
de l’escola per veure la lluna, les estrelles i les
constel·lacions. Vam treballar una fitxa on sortia
el mapa de la lluna per poder-nos fixar més en les
parts que tenia la lluna.

Festa de la Mare de Déu de la Mercè

La festivitat de la Mare de Déu de la Mercè, patrona
de l'escola, és un acte molt important per a tota la
comunitat educativa. Enguany ho vam celebrar el
divendres dia 23. Al matí de P3 a 3r d'EP van fer la
seva pregària a la capella de l'escola; els més grans
de 4t d'EP a 4t d'ESO van assistir a l'eucaristia a la
Catedral amb la presència d'ex-alumnes, famílies i
amics. El rector, Mn. Antoni Roca va saludar tota la
família mercedària i va animar-nos a iniciar un curs
on l'objectiu del servei estigués present en totes les
tasques a dur a terme. La tarda del divendres
l'actuació dels alumnes de 5è i 6è EP que
representaven High School Music, va fer moure
professors i alumnes que van gaudir de la festa.

El Caga tió

Amb molta il·lusió els alumnes
de 2n vam picar ben fort i cantar
la cançó del caga tió.

La Castanyada

ELs alumnes de parvulari vam
anar a Vallgorguina on la
Miquelona, la castanyera, ens va
convidar a casa seva i la vam
ajudar a collir castanyes en el
bosc.

La Verema

El dia 9 d’octubre els nens i
nenes de cicle inicial vam
anar a Can Montcau, on
vam aprendre els noms de
les parts del cep, els tipus
de raïm i el procés
d’elaboració del vi. Vam
trepitjar raïm, vam tastar el
most i vam aprendre a
utilitzar la premsadora. Va
ser un dia molt entretingut!
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El Karaoke
El dia 21 de desembre del 2007 els alumnes de la
ESO (desde primer fins a quart) vam fer una mena de
festa de final de trimestre. Al matí vam anar tots
junts a veure una pel·lícula. Era la de "Els 4
fantastics i Silver surfer". Després, a les classes vam
fer un "pica-pica" i seguidament l'amic invisible. I
més tard... el karaoke!!! Va ser molt divertit. Vam
cantar tota mena de cançons i alguns nens i nenes
de 1r d’ESO vam ballar la cançó de "Saturday night".
Ens ho vam passar pipa!!

Els Reis Mags

Ens han visitat els Reis de
l’Orient ! Que emocionats estem!
Els alumnes de 1r els hi hem
recitat un poema.

Cantada de Nadales
Aquest any la cantada de nadales
va ser una mica diferent, es va
introduir una nadala en anglès i
els de 2n. de Primària van recitar
un poema en castellà.

El Teatre de Nadal

Les nenes i nens d’educaió infantil vam representar Els Pastorets. Va ser molt difícil
però ens ho vam passar molt bé.
Els dies 18 i 19 de desembre els nens i nenes de 1r i 2n d’ESO vam fer una obra de
teatre nadalenca dels pastorets. Uns quants vàrem ballar, d’altres recitaven poemes,
tocàvem la flauta i fins i tot hi van intervenir pastors anglesos. Va ser molt divertit
assajar l’obra i després va sortir prou bé. La gent que va venir a veure'ns penso que
s'ho va passar molt bé perquè no paraven de riure. Va ser un dia inoblidable!
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Poble Espanyol

Els nens i nenes
de Cicle Inicial
vam anar
d’excursió al
Poble Espanyol.
Vam visitar
tallers d’artesania
i vam ser artesans
durant una
estona.

Sortida a Barcelona

Els alumnes de 3r d'ESO hem sortit per fer una ruta
històrica per Barcelona, amb l'objectiu de conèixer
millor al ciutat, la seva historia, anècdotes i
urbanisme. Hem fet un recorregut que ens ha portat
des de la Plaça de Catalunya fins a l'Arc del Triomf,
passant per llocs com La Casa de la Caritat, el
MACBA, la Boqueria, La Rambla, la Plaça Vila de
Madrid, Catedral, Mercat de Sta. Caterina, Barri de la
Ribera, El Born, etc… Hem comprovat que una gran
ciutat n’amaga moltes de petites a dins.

Taller de titelles

Els alumnes de
parvulari vam
anar a Palau
de Plegamans
on vam
aprendre
moltes coses
sobre titelles i
en vam fer
una.

Esquiada 2n d’ESO

Els dies 16,17 i 18 gener ens ho vam passar molt bé
esquiant a La Masella. Esquiar 4 hores diàries era
d’allò mes cansat però vam acabar fent-ho com a
professionals. Després a la tarda ens podíem dutxar i
a la nit fèiem activitats i discoteca. Vam conèixer a
gent nova molt simpàtica. Els monitors ensenyaven
molt bé i feien moltes bromes.

Dia de la Pau

Aquest any hem celebrat el dia
de la Pau fent un acte conjunt al
pati de la nostra escola. Tots els
alumnes vam fer un seguit de
rotllanes i es va llegir un
manifest en favor de la Pau i la
no violència.
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Dijous gras

Els nens i nenes  d’Educació Infantil, tots plegats vam
fer un berenar al pati on vam tastar els aliments típics
del Dijous Gras: truita, botifarra d'ou i coca de
llardons i també per acabar el trimestre vam menjar la
MONA de Pasqua, decorada amb plomes de colors i
un gran ou al mig. Mmmm ... què bó!!
El dia de dijous gras els nens de primària aprofitem
per fer una mica d'exercici amb una petita excursió al
parc de Torreblanca.
Com cada any anem a celebrar el dia de la truita dins
de l'espai verd més gran de la ciutat. Allà ens reunim
per menjar un bon entrepà i fer una mica d'exercici
jugant a futbol, bàsquet, pujar als tobogans i divertir-
nos el més possible.. Perquè el temps no dona per
molt més !!!
Els nois i noies d’ESO vam pujar, com ja és habitual a
La Creu. Després de «gaudir» de la pujada, les classes
es van convertit en comparses i vam cantar unes
«chirigotas». Tothom va riure molt. El proper any
repetim.

Carnaval

Aquest curs hem gaudit molt del carnaval. Hem
dedicat la festa als elements de la terra: l'aigua, la
terra, l'aire i el foc. Així els nens, nenes i mestres
de l'escola, disfressats cada cicle d'un element,
fem una mica més nostre el projecte escola verda,
pel que tant estem treballant des de fa un temps.
Tots vam esperar l'arribada del rei Carnestoltes per
començar la gresca. Ens ho vam passar molt bé
cantant i ballant “ecològicament” amb l'animador.
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Taller de cuina

Els nens de P4 vam fer de
cuiners preparant unes postres
boníssimes: unes brotxetes de
fruites.

3r Trimestre
Festa dels avis

Al mes de maig els nens i
nenes de parvulari hem
compartit amb els nostres avis
una estoneta a l'escola ja que
els estimem molt i valorem el
que fan per nosaltres.

La Granja
Els nens i nenes de
cicle inicial hem anat
a Sta. Maria de
Palautordera i hem
vist molts animals:
vaques, cabres, galls,
gallines, paons i hem
agafat conills, que
suaus que són! Hem
fet una volta amb
cavall i després en

carro. Hem anat al bosc i hem trobat una fada.

Can Canadell

Amb l'ajuda d'en Tonet, el
pagès de la masia, els nens i
nenes d’educació infantil hem
après molt sobre l'hort; hem
plantat enciams i hem fet una
amanida

Comiat dels alumnes de quart d’ESO

La promoció 2007-
2008 s’acomiada
de l’escola. Una
vegada més, els
actes de comiat
dels alumnes de 4t
d’ESO ens ha posat
els sentiments a
flor de pell. Varen
començar amb el
tan esperat viatge

a Itàlia ... Oh, la Bella Italia! Pisa, Florència, Pàdua,
Verona, Venècia... Monuments, Palaus, i  molta pasta.
A finals de maig la celebració de l’eucaristia ens va
aplegar per compartir un moment íntim de pregària a
la Catedral de la ciutat i finaalment l’acte acadèmic va
acomiadar tota una etapa. Ens va fer recordar tots els
bons moments i ens va permetre agrair al centre i als
nostres pares el que som.
Diem adéu emocionats però convençuts que l’escola
Mare de Déu de la Mercè serà sempre casa nostra.

Trobada dinamitzadors
Aquest estiu
passat, uns
quants alumnes
de 3r d'ESO, ara
de quart van
anar durant una
setmana a
Tarragona a fer
un curset de

Dinamitzadors, juntament amb gent de tota Catalunya.
“Va ser una experiència genial, ens ho vam passar
molt bé, i li vam treure molt de profit.”, asseguren tots.
Esperem que altres anys podem contar amb altres
alumnes per gaudir d'aquest privilegi.
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Cicle superior

Els més grans de primària van fer acroesport, una

activitat que barreja les activitats gimnàstiques amb

la música. Els nois i noies van escollir música actual

per adaptar els exercicis gimnàstics. Van treballar

moltíssim i va quedar molt maco i original. Fins i

tot el temps, que amenaçava amb ploure durant tota

l'estona,  ens va respectar fins l'últim segon i no va

ploure fins que ens acomiadavem!!

Festivals

Cicle inicial

Hem celebrat la FESTA MAJOR DE SANT

FELIU. Va venir la MULA i junts vam ballar el

seu ball i també el ball dels diables, els

bastoners i la Bolangera i per acabar, tots junts

vam acolorir la festa amb una pluja de confetti.

Cicle mitjà

Els alumnes de tercer i quart de primària van

concloure el curs 2007-2008, any del Planeta

Terra, amb una representació de dances sobre

els quatre elements de la nostra Mare Natura: el

foc, el vent, l’aire i l’aigua.

Educació infantil

Els més petitons de la casa van fer caure la

babeta als papes i mames amb una representació

dels Barrufets. Van ballar tots disfressats de blau

aprofitant l'aniversari d'aquets dibuixos màgics.

Que bonics!!
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Els alumnes de 4t d’ESO hem participat en la

Setmana de la Ciència i la Tècnica  que des de
fa ja cinc anys se celebra a l’escola durant el mes
de setembre, coincidint amb els actes que se cele-
bren arreu del món. Aquests dies han estat plens
d’activitats que ens van apropar l’apassionant però
alhora tant complicat món de la ciència i la tècnica.
Es va centrar en quatre tallers pels quals vam passar
tots els alumnes: un de Tir parabòlic, a l’aula
d’informàtica, un de jocs físico-químics, un de
d’experiments químics al laboratori i un altre
d’aerostàtica a l’aula de tecnologia. El dijous vam
veure la pel·lícula Una verdad incómoda,  i després
vam estar debatent sobre el futur de la Terra i
l’efecte de l’home en el seu equilibri.
Dintre del programa El científic a l’abast que organitza
el Centre de Recursos Pedagògics vam assitir a la
sala d’actes del Palau Falguera a la conferència
d’un científic que ens va parlar sobre la importància
de conèixer les poblacions vegetals en un territori
per veure com aquest evoluciona i quin
aprofitament futur se’n podrà fer.
El divendres es van enlairar els globus que es van
fer al taller d’aerostàtica i els alumnes d’infantil es
van quedar bocabadats.
Per tancar la setmana, el concurs Esbrinaxifres per
a tota l’ESO  ens va fer gaudir de les matemàtiques.
Finalment es van repartir els premis als participants
en el concurs Esbrinaxifres i al guanyador del cartell
de la Setmana.
És una llàstima que només duri una setmana.
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Aulanova a internet

Aquest número i tots les altres els
trobaràs al nostre web:

http://www.lamercesantfeliu.com

Setmana de la Ciència i la Tècnica

Diverses activitats de la Setmana
de la Ciència.

MENJADORS ESCOLARS I EMPRESES
CATERING

Telèfon 93 410 64 20
08029 BARCELONA
E-mail: catser@lycos.es

Laureà Miró 164 - 166
93 685 30 44
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La Setmana de les Lletres ens ha portat tota unes jornades

plenes d'activitats diverses.
Visita de l'escriptor Enric Larreula
Taller de guió de cinema a càrrec de la Sra. Anna Manso,
guionista de diverses series a TV3 com el Cor de la ciutat.
Visita a Ràdio Sant Feliu on es va fer una lectura
d'homenatge a Mercè Rodoreda.
Taller de teatre en el que els alumnes de 3r d'ESO van
escenificar contes tradicionals per als alumnes de
parvulari.
Visita a la Barcelona modernista: Palau de la Música, Casa
Batlló, Casa Milà, Casa Ametller i el Passeig de Gràcia.
Visita a l'exposició del Palau Robert de Barcelona Mercè
Rodoreda, la mort de la inocència.
Visita a les principals llibreries de Barcelona: la Casa del
Llibre, Llibreria Anglesa Come  in, ...
Representació teatral dels alumnes de 4t d'ESO de contes
tradicionals en anglès per als alumnes del cicle mitjà d'EP
Concursos diversos: Picalletres, Embarbusaments, ...
Visita a la redacció del Diari EL PAÍS: cal destacar que la
seu de la redacció hi ha un refugi de la Guerra Civil
espanyola al que vam poder accedir travessant l'arxiu del
diari.
Acte litetari amb la presència de la regidora d'Educació i
Infància, Sra. Maria Tobella, que va presidir l'acte de lectu-
ra dels premis del concurs literari Sant Jordi. Un acte que
va ser amenitzat per diverses actuacions musicals i teatrals
a càrrec dels diferents cursos d'ESO.

Activitats de la Setmana de les
lletres realitzades pels alumnes
de l’ESO.

Setmana de les lletres

Els alumnes d’educació
d’infantil en els actes de Sant
Jordi i d’homenatge a Mercè
Rodoreda.

La regidora d'educació, Sra.
Maria Tobella va presidir l'acte
de la cerimònia de Sant Jordi.
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Concurs de dibuix La teva ciutat

1r Premi
Laia Claramunt. Va
guanyar una bicicleta i un
viatge a Disneyland Paris
per aquest dibuix.

Premis

Concurs Bíblic
1r Premi
Erik Romero

Concurs d’Educació Vial

Concurs de Roses

2n Premi
Maria Rodríguez

Premis Sant Jordi 2008 Escola

Primària
3r Conte
Berta Admetlla: "Les ulleres màgiques"
3r Poesia
Maria Salvador: "La pilota"
4t Conte
Sofia Vivancos "El Cèrvol de paper"
4t Poesia
Marta Sadurní "Maggie"
5è Redacció
Xavier Sanz "Penjat al telèfon"
5è Poesia
Claudia Cervell "El món"
6è Redacció
Iván Lloreda "Un pinotxo molt actual"
6è Poesia
Albert Dalmases "T'estimo"

1r Premi
Paula Marañón
2n Premi
Cristina Mahedero
4t Premi
Marta Cerdán
6è Premi
Irene Morales
7è Premi
Cèlia Bernal

ESO
1r Poesia
Esther Sanz "Estimar"
1r Conte
Júlia Admetlla "Això és la vida"
2n Poesia
Raquel Díaz "Ésser de gel"
2n Conte
Lilian Rodas "Princesa d’un somni infinit"
3r Poesia
Carme Margarit "Escriure i rimar"
3r Conte
Alba Serrano "Un món per descobrir"
4t Poesia
Alicia Martínez "Llàgrima, llàgrima"
4t Conte
Patricia Muñoz "El taronger no dona taronges"
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FEAC
Les activitats de l'Associació de Pares al llarg del curs van
posar el seu punt final el primer cap de setmana del mes
de juny, després d'haver estat ajornat per pluja. La jornada
va començar amb diversos partits de bàsquet entre pares i
mares, alumnes i professors.
Els equips d'iniciació esportiva van realitzar un simpàtic
partit en el què les “mamis” s'havien d'esforçar d'allò més
si volien estar a l'alçada dels petits esportistes. A
continuació hi va haver un partit entre els alumnes de
segon i tercer d'ESO i els “papis”, que va fer suar de valent
a tots els participants. I després, professors i alumnes de
4t d'ESO van disputar el tercer matx de la jornada. Es nota
que passen els anys, eh!
Al matí va acabar amb el ja tradicional joc de tirs.
La jornada de tarda va portar-nos el festival de patinatge
artístic. Tots els grups de petits a grans van demostrar el
què havien après al llarg del curs i van interpretar diverses
coreografies grupals i individuals que van ser premiades
amb l'obsequi de medalles per a tothom.
A la nit la disco mòbil es va poder fer malgrat la pluja
dels primers minuts. La coca i el cava van acompanyar
les famílies mentre sonava la música que només es va
interrompre en el moment del sorteig dels dos caps de
setmana a un indret de Catalunya, que podies escollir.
Felicitats als afortunats.
L'últim divendres de maig es va fer un berenar i un
espectacle de màgia per a petits i grans amb el mag Òskar
acompanyat de la seva serp... buff!

Per setè any consecutiu, el progra-
ma FEAC es va dur a terme a
l'escola. Aquest curs hem comptat
amb la participació de 40 famílies
dividides entre els tres grups
existents (infantil, primària i E.S.O.)
que han compartit les seves
experiències educatives juntament
amb 13 professors en les diferents
trobades realitzades.
A l'octubre, a més, vam poder
gaudir de la presència del presenta-
dor i humorista Carles Capdevila,
que va venir com a convidat a
inaugurar el curs FEAC 07/08,
realitzant una xerrada d'allò més
divertida parlant sobre els
problemes amb l'educació dels
seus fill/es. Posteriorment, un grup
de mares, pares i professors del
FEAC, vam poder assistir al progra-
ma de TV3 "Qui els va parir",
presentat pel mateix Carles
Capdevila

Supervivents de la X caminada a Montserrat Énguany
vam batre el nostre rècord establint-lo en uns
insuperables 15h: 20 min.!!

X caminada a Montserrat

El partit de bàsquet professors-alumnes va ser molt
disputat.
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Setembre
Festa de la Mercè

Octubre
Xerrada ONG Mans Mercedàries

Berenar solidari
Castanyada

Novembre
Trobada FEAC

V Setmana de la Ciència
Marató TV3

Desembre
Advent

Escola oberta
Activitats nadalenques

Gener
Esquiada segon d'ESO

Febrer
Carnaval

Trobada FEAC

Març
Escola Oberta

Viatge final d'etapa 4t ESO
Festa del Perdó

Setembre
Festa de la Mercè

Octubre
Xerrada ONG Mans Mercedàries

Berenar solidari
Castanyada

Novembre
Trobada FEAC

V Setmana de la Ciència
Marató TV3

Desembre
Advent

Escola oberta
Activitats nadalenques

Gener
Esquiada segon d'ESO

Febrer
Carnaval

Trobada FEAC

Març
Escola Oberta

Viatge final d'etapa 4t ESO
Festa del Perdó

Abril
Pasqua

III Setmana de les lletres
Trobada d’alumnes de l’ESO

Maig
Caminada a Montserrat
Olimpíades a Santander

Trobada FEAC
Missa de Comiat als alumnes de 4t

d'ESO
Festa de la comunió de 3r de

Primària

Juny
Festa final de curs APA

FEAC final de curs
Festivals de final de curs d'Infantil i

Primària
Festa de Comiat d'Etapa dels

alumnes de 4t d'ESO
Colònies
Festivals

Juliol
Camp de treball de l'ONG Mans

Mercedàries
Trobada dinamitzadors del Pla

Català de l'Esport

Abril
Pasqua

III Setmana de les lletres
Trobada d’alumnes de l’ESO

Maig
Caminada a Montserrat
Olimpíades a Santander
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Primària

Juny
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FEAC final de curs
Festivals de final de curs d'Infantil i

Primària
Festa de Comiat d'Etapa dels

alumnes de 4t d'ESO
Colònies
Festivals

Juliol
Camp de treball de l'ONG Mans

Mercedàries
Trobada dinamitzadors del Pla

Català de l'Esport

Ens veiem a les properes Olimpíades a
Santander!
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