
    

 

                              
                                            
                           

 
MES DE FEBRER 2019: PRIMÀRIA 

 
 

 Dilluns 4 de febrer 
5è i 6è de primària: conferència ‘Desconnecta’ sobre l’ús correcte de les tecnologies.  
 

 Dimecres 13 de febrer  
5è i 6è de primària: Teatre “Dràcula” al Centre artesà Tradicionàrius. 
Sortiran del col�legi a les 10.15h. 
 

 Dijous 14 de febrer  
5è i 6è de primària: Taller pràctic sobre l’ús correcte de les tecnologies.  
4t de primària: Taller “Fases de la Lluna”, al Planetari del Cosmocaixa. 
Sortiran del col�legi a les 10.30h.  

 
 Dimarts 19 de febrer 

3r i 4t de primària: Concert “Les músiques del món”, al Palau de la Música Catalana. 
Sortiran del col�legi a les 10.30h 
 

 SETMANA DE CARNESTOLTES (25 feb – 1 març)  
L’última setmana de febrer és la Setmana de CARNESTOLTES. El Rei Carnestoltes ens visitarà 
aquesta setmana i ens dirà quines normes haurem de seguir.  
 

 Dimarts 26 de febrer 
Tota la primària, dia sencer: SOM CIENTÌFICS – JORNADA DE LA CIÈNCIA I LA 
MATEMÀTICA  
 

 Divendres 1 de març: Dia de Carnestoltes – tots disfressats. 
 
 
Us recordem que el dilluns dia 4 de març és festa de lliure disposició.  

 
  
 
 
 
 
 

 



    

 

 
 
 
 
 

MES DE FEBRERO 2019: PRIMARIA 
 
 

 
 Dilluns 4 de febrer 

5º y 6º de primaria: conferencia ‘Desconecta’ sobre el uso correcto de las tecnologías.  
 

 Miércoles 13 de febrero  
5º y 6º de primaria: Teatro “Drácula” en el Centre Artesà Tradicionarius. 
Saldrán del colegio a las 10.15h. 
 

 Jueves 14 de febrero  
5º y 6º de primaria: Taller práctico sobre el uso correcto de las tecnologías.  
4º de primaria: Taller “Fases de la Luna”, en el Planetario de Cosmocaixa. 
Saldrán del colegio a las 10.30h. 

 
 Martes 19 de febrero 

3º y 4º de primaria: Audición “Las músicas del mundo”, en el Palau de la Música Catalana. 
Saldrán del colegio a las 10:30h. 

  
 SEMANA DE CARNAVAL (25 feb – 1 marzo) 

La última semana de febrero es la Semana de CARNAVAL. El Rey Carnestoltes nos visitará 
esta semana y nos dará instrucciones que deberemos cumplir. 
 

 Martes 26 de febrero 
Toda la primaria, día entero: SOMOS CIENTÍFICOS – JORNADA DE LA CIENCIA Y LA 
MATEMÁTICA  
 

 Viernes 1 de marzo: Día de Carnaval – todos disfrazados. 
 

 
Os recordamos que el lunes día 4 de marzo es fiesta de libre disposición.  
 


