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ROALD DAHL
(1916-1990)

Enguany  arreu  del  món  se 
celebra  el  centenari  del 
naixement d'en Roald Dahl, un 
autor  que  ens  ha  deixat 
històries  i  personatges 
inoblidables  com  Matilda, 
Charlie,  els  gremlins,  els 
mimpins, el Gran Amic Gegant... 

Tots  ells  destaquen  pel  seu 
sentit de l'humor, qualitat que 
ell  mateix  considerava 
imprescindible  en  la  literatura 
infantil, però que també queda 
palesa en els seus textos per al 
públic adult.

Nosaltres  li  hem  retut 
homenatge i, fins i  tot, ens 
hem atrevit a utilitzar la seva 
obra per anomenar les nostres 
classes.

Dahl  ens  ha  acompanyat  al 
llarg d'aquest curs; celebrarà 
amb  nosaltres  la  gran  festa 
de la paraula, del llibre; serà 
amb  nosaltres  aquest  Sant 
Jordi  i,  amb ell,  esdevendrà 
especial.



DILLUNS 25 D'ABRIL

Inauguració  de l'exposició 
de llibres il·lustrats a les 
classes sobre Raold Dahl. 
A les 9h a la sala gran.

Jocs de taula de Roald Dahl. A les 
10,30h per a primària.

Obra de teatre  La bibliomaleteca. A 
les 14h  per a 4 i 5 anys; a les 15h 
per a 3 anys i les famílies.

A  les  16h,  Mata-quotes,  activitat 
participativa organitzada per l'APA. 

A  les  16h,  els 
jonquers  vendran 
llibres de segona mà a 
l'entrada de l'escola.

DIMARTS 26 D'ABRIL

Xerrada  de  Guillem  Frontera,  a  les 
15h. Activitat oberta a les famílies de 
l'escola i a alumnes de 2n cicle de 
secundària.

Durant  aquest  dia,  els 
alumnes  de  3r  d'ESO 
repartiran  les  roses  que 
encomanàreu els dies 21 i 
22.

DIMECRES 27 D'ABRIL 
Taller  d'il·lustració  amb  na  Nívola 
Uyà. De 9 a 11h per a 3r de primària; 
a les 14h per a 4t de primària.

Obra de teatre  La bibliomaleteca.  A 
les 11h per a 1r i 2n de primària. 

A  les  16h, Mata-quotes,  activitat 
participativa organitzada per l'APA.

A les 16,15h, entrega de 
premis  del  certamen 
literari  i  sorteig  de la 
panera  literària  que  ha 
preparat la comissió de 
mares de la biblioteca.

DIJOUS 28 D'ABRIL

Taller  d'il·lustració  amb  na  Nívola 
Uyà.  De  9  a  11h,  per  a  5è  de 
primària;  a  les  14h per  a  6è  de 
primària.

Jocs de taula de Roald Dahl. A les 
11h per a infantil;  a les 15,20h per 
a 1r cicle de secundària

DIMARTS 3 DE MAIG

Visita a la biblioteca de Can Sales. 
A les 10h per a 5è de primària; a 
les 11h per a 6è de primària.


