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La setmana vinentL'hort de primavera a Infantil

Del 08.05.23 al 10.05.23_
Competències bàsiques a 6è.
Tornen aquestes proves que convoca el
Departament d'Educació adreçades a
l'alumnat que realitza el darrer curs de
primària. 

09.05.23_ Sortida d'I4 amb  trenet a la
platja de Cambrils.
L'alumnat d'I4 participarà en una
sortida local en la que jugaran amb la
sorra i descobriran l'entorn més turístic
de la ciutat. 

09.05.23_ Xerrada de la Policia Local a
l'alumnat d'I5 sobre educació vial.
Donar a conèixer algunes normes
bàsiques per tal de prevenir accidents.
Aquest és l'objectiu de la xerrada que la
Policia Local ofereix als nens i nenes
d'I5.  

09.05.23_ Xerrada sobre Equitat
Menstrual a 3r ESO B i C. 

10.05.23_ Xerrada sobre Equitatt
Menstrual a 3r ESO A. 

10-05.23_ Acció participativa dels
delegats verds de l'escola en la
Setmana del Clean Up Europe. 

11.05.23_ Visita a les Coves de
l'Espluga de Francolí de 4t de
Primària. 
Els nens i nenes de 4t de primària
podran conèixer de primera mà com
vivien els homes i dones de la
prehistòria en un dels primers
assentaments de la zona. 

L'alumnat de I4 i I5 renova els espais d'hort urbà que tenen a
l'edifici. Aprofitant la primavera nens i nenes han plantat
diferents verdures i fruites. Ara toca regar-les i plantar-les.  



Calculant escales a 1r d'ESO
Els nois i noies de 1r d'ESO estan treballant les escales a
Tecnologia. Per tal que l'aprenentatge sigui significatiu i aplicat
a situacions quotidianes, han pres la mida del camp de futbol
que ara hauran de representar en un full. De moment, l'activitat
els està resultant engrescadora. 

Natura i convivència a les colònies de Juneda
L'alumnat de 2n de primària ha gaudit molt de les colònies a la Manreana (Juneda). Els nens i nenes
s'ho han passat molt bé fent pa i coques de sucre, envoltats de natura i animals de granja

La setmana vinent

11.05.23_ Certamen de Lectura en
Veu Alta. Participació de l'alumna de 3r
de primària Mariona Escrivà que es va
classificar per la Territorial de lectura
que es celebrarà a la Diputació de
Tarragona.

12.05.23_ Visita de l'autora Gemma
Armengol a l'alumnat de 1r de
primària.
L'activitat està inclosa en el Pla Lector
del centre. L'autora de "La Ploma" o "Un
drac al jardí" compartirà una estona
amb els joves lectors. 

Revisions bucodentals a 6è B i C. 
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Més informació al web
http://cvbcambrils.cat

Suport Vital Bàsic per actuar en cas d'emergència

Visita a la Biblioteca Municipal de Cambrils
La Biblioteca Municipal de Cambrils, anomenada Biblioteca Josep Salceda i Castells, té la primera
planta dedicada als nens i nenes, és a dir, a primers lectors. Aquesta setmana l'alumnat d'I4 ha visitat
les instal·lacions per conèixer el seu funcionament, els espais i els serveis que s'ofereixen. En acabar
han tingut una estona per mirar contes. 

L'alumnat de 2n d'ESO i de 4t d'ESO està treballant amb el Suport Vital Bàsic i la utilització del DEA
(desfibrilador automàtic). Amb aquesta activitat tenen nocions per poder actuar de forma ràpida i
eficaç en cas de produir-se una emergència. L'activitat es realitza des de la matèria d'Educació Física. 


