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Benvolguts pares i mares, 
 
De nou ens posem en contacte amb vosaltres per comunicar-vos les novetats d’aquest mes. 
 
 
Confirmació de plaça 
 
Els infants nascuts l’any 2015 (d’1 a 2 anys)  i els nascuts el 2016 ( de 0 a 1 any) que 
continuïn el proper curs a l’escola bressol hauran d’omplir l’imprès de confirmació de plaça 
que us adjuntem amb el full informatiu. 
 
AGENDA DE FESTES  
 
Festa de l’Escola Pública 
 
El dissabte 11 de març es celebrarà la Festa de l’Escola Pública de Canovelles on hi 
participaran tots els centres educatius del municipi. Com cada any les escoles bressol de 
Canovelles també hi participaran aportant activitats específiques per als infants de 0 a 3 
anys. 
 
Festa dels Avis 
 
El divendres 31 de març, a la tarda, celebrarem la Festa dels avis i de les àvies. Podeu 
demanar informació a les educadores 
 
CASAL DE SETMANA SANTA DE LES ESCOLES BRESSOL  
 
El Servei Municipal d’Escoles Bressol, per tal d’afavorir la conciliació de la vida  laboral i 
familiar ofereix un nou servei que posem a la vostra disposició: el Casal de Setmana Santa 
de les Escoles Bressol Municipals de Canovelles, on de manera lúdica seguirem treballant 
per l’autonomia i l’educació dels infants.  
 
El Casal de Setmana Santa serà els dies: 10, 11, 12 i 13 d’abril de 9 a 13 hores.   
Per tal que es pugui realitzar el Casal hi haurà d’haver un mínim de nens i nenes. 
 
S’organitzarà per edats: els infants fins a 1 any, els d’1 a 2 anys i els de 2 a 3 anys. Les 
places seran limitades i es realitzarà a l’edifici de l’Escola Bressol Municipal Marta Mata.  
 
El període d’inscripcions serà fins el divendres 17 de març i podeu fer la sol·licitud a 
l’escola del vostre fill o filla.  
 
El preu del Casal serà de 39,96€ i es passarà al cobrament en el rebut del mes de maig. 
 
 
 



AGENDA D’ACTIVITATS  
 
 
Pavelló 
 
Els infants de les classes dels Cargols, Gatets i Mussols tornaran a fer l’activitat de 
psicomotricitat que tant els hi agrada al  pavelló de Ca la Tona.  
 
Les aules dels Gatets i Mussols  començaran el dimecres 1 de març. 
 
L’aula dels Cargols començaran el divendres 3 de març. 
 
Per organització, l’entrada al pavelló serà de 9h a 9:15h. Us demanem que sigueu puntuals. 
 
Recordeu que: 
 
Els infants que utilitzen el  servei d’acollida han d’arribar com a molt tard a les 8:45h. 
 
Els infants que no fan el servei d’ acollida al matí s’hauran de portar directament al 
pavelló i hauran de venir tots amb la samarreta de la classe. 
 
 
  Descoberta de l’entorn 
 
 Els infants de 2 a 3 anys  continuaran amb el projecte de descoberta de l’entorn més 

proper, fent una visita als següents espais:  
 
CENTRE CÍVIC:   
- Dimecres 1:  Aula Cargols 
- Dijous 2:       Aula Mussols 
- Divendres 3:  Aula Gatets 

 
      POLICIA LOCAL: 
 

- Dilluns 13:   Aula Gatets 
- Dimarts 14:  Aula Mussols 
- Dijous 15:    Aula Cargols 

 
      BIBLIOTECA: 
 

- Dimecres 15:  Aula Gatets 
- Dimecres 22:  Aula Mussols 
- Dimecres 29:  Aula Cargols 

 
      TEATRE CAN PALOTS: 
 
      -     Dilluns 27:   Aula Cargols  
      -     Dimarts  28:  Aula Gatets 
      -     Dijous 30:    Aula Mussols 
 

Recordeu que cal portar la samarreta de la classe. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



INFORMACIONS GENERALS 
 
   
Comissions de pares i mares 
 
Cada dimecres de 15 a 17 hores es troben les comissions de pares i mares de l’escola. 
Animeu-vos a participar la vostra col·laboració és molt important i necessària per poder 
portar a terme les activitats i festes. 
 
 
Aspectes administratius 
 
Us recordem que al rebut del mes de març hi trobareu: 
-  Quota d’escolaritat:  mes de febrer. 
-  Quota servei menjador: mes de gener 
-  Quota servei d’acollida: mes de gener.  
 
 
Canals de Comunicació 
 
Les Escoles Bressol Municipals de Canovelles disposem d’eines tecnològiques per a 
comunicar-nos i relacionar-nos amb les famílies.  Ens podeu trobar a: 
 
L’adreça de la pàgina web de les escoles bressol, on hi trobareu informació sobre els 
diferents espais de l’escola i la documentació de l’escola. L’adreça és la següent: 
http://www.canovelles.cat/serveis/educacio/educacio-de-0-a-3-anys/escoles-bressol-
municipals 
 
          
 En el             podreu trobar l’espai per fer intercanvi d’opinions entre les famílies.  
 
Així que ja sabeu, feu-vos amics i pengeu els vostres comentaris o informacions d’interès 
per a tothom a la direcció de:  Ebm de Canovelles 
 
 
 
 
 
 


