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Per viatjar lluny, la millor nau és un llibre.
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DILLUNS 24 D'ABRIL
de LES 10,30H a les  10,50. . encarrega les teves roses i cartes
als alumnes de 3r d'eso, al pati gran.

A  les  10,50h.fes-te un selfie literari. per a 1r i 2n d'eso, a la
sala gran. 

a les 11h. visita a can sales. per a 3r de primària. 

a les 11h.  fes-te un selfie literari. per a infantil, als espais de
l'etapa i Al pati.

A les 11,40h. fes-te un selfie literari. per a 3r i 4t d'eso, a la
sala gran.

A les 14h. fes-te un selfie literari. per a 1r cicle de primària, a
la sala gran.

A les 15h. fes-te un selfie literari. per a 2n cicle de primària, a
la sala gran.

DIMARTS 25 D'ABRIL
a les 9h. Taller de còmics amb norma còmics. per a 4t de primària, a
la sala gran.

a  les  10,30h.  Taller  de  còmics  amb  norma  còmics.  per  a  5è  de
primària, a la sala gran.

de LES 10,30H a les 10,50. encarrega les teves roses i cartes als
alumnes de 3r d'eso, al pati gran.

a les 14h. Taller de còmics amb norma còmics. per a 6è de primària,
a la sala gran.

DIMECRES 26 D'ABRIL  
a les 9h. Taller de còmics amb norma còmics . per a 1r d'eso, a la
sala gran.

a les 10,50h. Taller de còmics amb norma còmics. per a 2n d'eso a
la sala gran.

a les 11h. visita a can sales. per a 2n de primària. 

A LES 14H. Lectura de kamishibais a càrrec dels alumnes de 2n cicle
de primària. per a infantil, a la caseta.

a  les  16h. venda  de  llibres  i  tasses  literàries  a  càrrec  dels
jonquers,a l'entrada de l'escola. 

A les 16,15h, entrega de premis del IV certamen literari,a la sal a
gran.

durant  el  dia, els alumnes de 3r d'ESO repartiran les roses que
encomanàreu els dies 24 i 25.

DIJOUS 27 D'ABRIL
De 10,30 a 11h. Vine a cercar 
la teva entrada per al cinema ta! 
Per a tots els alumnes de primària,
a l'entrada de l'escola. 

a  les  11h. lectura dramatitzada de contes i poemes a càrrec
dels alumnes de 3r i 4t d'eso. per a 1r i 2n d'eso, al pati nou.

a  les  14h cinema  ta,  per  als  alumnes  de  primària,  a  les
diferents aules de l'etapa.

a  les  16h. venda de tasses literàries a càrrec dels jonquers,a
l'entrada de l'escola.

a les 16h. venda de roses, a càrrec dels alumnes de 3r d'eso, a
l'entrada de l'escola.

a  les  16h. cita  a  cegues...  amb  un  llibre,  a  càrrec  de  la
comissió de mares de la biblioteca,a l'entrada de l'escola.

 

divendres 28 d'abril
Durant tot el dia, Troba el teu selfie per tota l'escola!

De  10,30 a 11h. Vine a cercar la teva entrada per al cinema
ta! Per a tots els alumnes D'INFANTIL, AL PATI.

a  les  14h.  cinema  ta. per  als  alumnes  d'infantil,  a  les
diferents aules de l'etapa, la sala gran i les aules de 1r i 2n de
primària.


