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Tenim a tocar una nova edició del projecte educatiu “Fem Més Escola”, un conjunt de propostes que volen
sensibilitzar a la ciutadania de Montbui sobre la importància i el valor de l’educació que diàriament reben els
nostres infants als centres públics del municipi. De la mateixa manera, el “Fem Més Escola” ens acosta al dia a
dia dels centres, just abans del període de preinscripció als diferents nivells educatius.

Datesde
preinscripcio
alscentres

• Llar d'infants: Primera quinzena de maig de 2019
• Educació infantil, primària i ESO: Del 29 de març al 9 d’abril de 2019
• Batxillerat i cicles formatius: Primera quinzena de maig de 2019

• PROGRAMA DE QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL INICIA, PFI: Primera quinzena de maig de 2019

Volem remarcar i posar en valor la tasca que realitzen els professionals de l’educació al nostre municipi. L’educació
pública és un dret, i un pilar de l’Estat del Benestar, i a Montbui està garantida des dels 0 i fins els 18 anys, gràcies
a la tasca de moltes persones que diàriament es deixen la pell per educar en valors als nostres fills i filles.
Organitzarem durant les properes setmanes nombroses activitats per a tots els membres de la comunitat educativa,
però voldríem remarcar especialment la Festa de l’Escola Pública que celebrarem el proper diumenge 17 de
març i també la Gala d’Homenatge a la Comunitat Educativa, la qual tindrà lloc a l’Espai de les Arts i del
Coneixement Mont-Àgora el proper dimecres 20 de març. També hi trobareu tallers, música, contes, activitats
familiars i, com no, les habituals jornades de portes obertes que organitzen els centres educatius montbuiencs.
En aquesta edició commemorarem també el 50è aniversari de l’escola Garcia Lorca, amb diferents activitats al
centre, una taula rodona amb docents que hi van impartir classe i també amb exalumnes. Tots plegats vam tenir
la sort d’estudiar en aquest centre. La història de les escoles de Montbui va lligada a l’evolució del nostre municipi
i hem de posar en valor aquesta important efemèride.

Que poguem gaudíir, entre totes i tots,
d,aquest projecte educatiu.
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SETMANA CULTURAL “FA 50 ANYS...”

Data: 5 al 8 de març
Tallers, xerrades, activitats i pastís d’aniversari
per commemorar el 50è aniversari de l’Escola García Lorca
Destinataris: alumnat del centre

JOCS DE FALDA

Data: 11 de març / Lloc: Llar d’infants Santa Anna
Data: 25 de març / Lloc: Llar d’infants l’Estel
A càrrec: Ma Rosa Corral
Hora: 17,30h
Inscripcions a les llars d’infants
Activitat oberta a pares/mares
amb nens/es de 0 a 2 anys.

VISITA GUIADA DELS NENS/ES DE 6è DE PRIMÀRIA DE LES
ESCOLES DE MONTBUI A L’INSTITUT MONTBUI
Data: 12 de març
Lloc: Institut Montbui
Hora: 15,15h a 16,45h

VISITA GUIADA DE LES FAMÍLIES A L’INSTITUT MONTBUI

OFERTA D’ESTUDIS D’ESO, BATXILLERAT I PFI
Data: 12 de març
Lloc: Institut Montbui
Hora: De 19h a 20,30h

Destinataris: Tothom està convidat
Les famílies de nova matrícula, a partir del 19 de març, poden
demanar hora per visitar l'escola i parlar amb la direcció trucant
al 93 803 34 77.

ELS ALUMNES DE LES LLARS D’INFANTS
VISITEN LES ESCOLES

Data: 13 març a les 10h
Llar d’infants Santa Anna va a l’escola García Lorca
Data: 22 de març a les 10h
Llar d’infants Estel va a l’escola Antoni Gaudí
ACTIVITAT: Els nens/es de les llars d’infants Santa Anna i l’Estel
aniran a descobrir les escoles García Lorca i Antoni Gaudí
Destinataris: nens/es de les Llars d’Infants Municipals
i de P3 de les escoles García Lorca i Antoni Gaudí

LA FESTA DE L’ESCOLA PÚBLICA

Data: 17 de març
Lloc: Plaça de l’Ajuntament
Hora: 11h a 13h
ACTIVITATS: Durant tot el matí a l’Ajuntament,
• Concert de violins i violoncels
a càrrec dels alumnes de 2n de les escoles.
• Jocs Gegants amb la companyia RATATAPLAM
Cloenda amb
• Coral de l’Institut Montbui

PORTES OBERTES ESCOLA GARCÍA LORCA
Data: 18 de març
Lloc: Escola García Lorca
Hora: 15h a 17h

EXPOSICIÓ: “Presentació Leprechaun d’Escola”

Destinataris: Tothom està convidat
Del 18 al 22 de març, les famílies de nova matrícula tenen
l'escola a la seva disposició perquè visitin el centre quan
vulguin. Només han de trucar per telèfon al 93 804 45 49 per
concertar hora i dia de la visita

Data: Setmana del 18 al 22 de març
Lloc: Escola A. Gaudí (Biblioteca del centre)

GAUDIM DEL TEATRE: “Un món de contes”
Lloc: Gimnàs de l’Escola Antoni Gaudí

EXPOSICIÓ: "Al Gaudí fem ART"

Data: 22 de març
Hora: 15h a 17h
Curs: Quart
Obres: “Conte contat, aquest conte no s’ha acabat”
“La Ventafocs del segle XXI”

Data: Setmana del 18 al 22 de març
Lloc: Escola A. Gaudí (Biblioteca del centre)

TALLER CREART “LÀMPADA LED AMB LA TEVA INICIAL”
Vine a crear un objecte decoratiu personalitzat.
A càrrec: “ments creatives”. Cal inscripció prèvia.
Data: Dimarts, 19 i 26 de març
Lloc: Biblioteca Mont-Àgora
Hora: 17h a 19h de la tarda
Destinataris: Adreçat a joves a partir de 12 anys

GALA HOMENATGE A LA COMUNITAT EDUCATIVA
Data: 20 de març
Lloc: Sala petita Mont-Àgora
Hora: 18h
Destinataris: Comunitat Educativa de Montbui

PORTES OBERTES ESCOLA ANTONI GAUDÍ
Data: 21 de març
Lloc: Escola Antoni Gaudí
Hora: 15h a 17h

Data: 4 d’abril
Hora: 15h a 16,30h
Curs: Primer
Obres: “Els bons amics”
“El conillet de la caseta de Palma”

LABORATORI DE LECTURA EN FAMÍLIA
“Els contes més sentits a través dels 5 sentits”
A càrrec de Oh! Contes.
Taller familiar per experimentar
al voltant de la lectura.
Data: dissabte 23 de març
Lloc: Biblioteca Mont-Àgora
Hora: 11h del matí
Destinataris: a partir de 4 anys

TAULA RODONA
“Escola García Lorca,
50 anys educant”

Moderarà: Mireia Rubio
Data: 3 d’abril
Hora: 19h de la tarda
Lloc: Sala petita Mont-Àgora. Tothom està convidat.

PORTES OBERTES LLARS D’INFANTS

Data: 27 d'abril
Lloc: Llar d’Infants Santa Anna
i Llar d’Infants l’Estel
Hora: 10h a 13h
Destinataris: famílies amb infants petits

TALLER DE MÚSICA

Adreçat per a pares, mares i nens/es de les escoles
A càrrec de Glòria Tomàs
Dates:
Escola Antoni Gaudí: 19 de març a les 9h
Montbou: 19 de març a les 15h
García Lorca: 21 de març a les 9h
Destinataris: pares, mares, i nens/es de P3

“L’HORA DEL CONTE” A LES LLARS D’INFANTS
A càrrec de Mònica Torra
Dates:
Llar d’Infants Santa Anna: 5 d’abril a les 10h
Llar d’Infants Estel: 5 d’abril a les 11h
Destinataris: Llars d’Infants

TALLER “COM EXPLICAR CONTES”

A càrrec de: Mònica Torra
Dates:
Escola García Lorca: 20 de març a les 12h
Escola Antoni Gaudí: 21 de març a les 9h
Escola Montbou: 21 de març a les 15h
Destinataris: Pares, mares i nens/es
de P4 de les escoles del municipi

TALLER DE MÚSICA

Adreçat per a pares, mares i nens/es de les llars
A càrrec de Glòria Tomàs
Dates:
Llar d’Infants Santa Anna: 21 de març de 16 a 17h
Llar d’Infants L’Estel: 21 de març de 17,30 a 18,30h
Destinataris: pares, mares, i nens/es 18 a 36 mesos
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