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Festa de la tardor : La Castanyada

Activitats Estacionals
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Com cada any, amb el mes de setembre va arribar la tardor i 
amb ella les fulles, les carbasses, els boniatos, les magranes i, com 
no, les castanyes i la festa de la Castanyada.

La festa va celebrar-se el dijous 28 d’octubre. Al matí, vam  
preparar una macedònia per als més petits on van col·laborar 
mestres, pares, mares i, naturalment, els nens i les nenes d’infantil.

A 1r, 2n i 3r van fer unes postres de músic (amb confitura 
i fruits secs), i els més grans van fer els tradicionals panellets 
que després van repartir entre tota l’escola.

A la tarda, els petits van ballar les danses típiques d’aquestes 
dates mentre que, als més grans, se’ls va organitzar una mena 
de gimcana de jocs tradicionals. Vam muntar unes deu para-
detes de proves, per on els nens i les nenes havien de passar. 
Cada vegada que completaven una prova se’ls adjudicava un 
gomet al seu carnet i, així que havien completat la cartolina, 
podien passar per la taula de les castanyeres per tal de recollir 
la seva paperina de castanyes i panellets.



Carnestoltes I si parlem de tradicions, què me’n dieu del Carnestoltes?

Aquest curs tots els nens de l’escola van fer una desfilada al voltant del pati al so de la música 
més divertida i van poder lluir les seves màscares i disfresses.

Princeses, robots, caputxetes, superherois, dracs, cavallers, ratetes… El pati de l’escola va  
guarnir-se de festa i gresca. I, per berenar, una molt bona xocolata desfeta amb melindros...  
què més es pot demanar? Potser que s’acabi l’hivern i arribi la primavera?

Festes de l’ hivern : El Nadal i el Carnestoltes

Arriba l’hivern i amb ell el Nadal.  
Com és habitual per aquestes dates, a  

alguns arbres de l’escola els han sortit uns ulls. 
És per Nadal que els nostres arbres es tornen 
màgics. A dins el tronc, hi amaguen un tió.

Com cada any, des de l’escola van trucar 
per telèfon a l’Oncle Buscall, que és un senyor 
que es passa la vida buscant els tions que es  
desperten als arbres. Després en té cura fins 
que els porta als nens. 

Enguany l’ha tornat a portar i els nens i  
nenes l’han hagut de cuidar i alimentar per tal 
de que estigués ben preparat i així el dia 22 
desembre cagués tot de regalets per al nens i 
nenes d’infantil.

Si voleu veure els amics de l’Oncle Buscall, 
la seva història i la seva cançó, podeu fer-ho a 
www.onclebuscall.com
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Tan tradicional com el tió és, per aquestes 
dates, el concert de Nadal que ens ofereixen 
els nens i nenes de l’escola. Enguany fins i tot 
s’ha animat el professorat a delectar-nos amb 
una nadala no gaire tradicional, tot i que d’allò 
més divertida.
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Festes de la Primavera: Sant Jordi

Doncs la primavera va arribar, i amb ella… 
Sant Jordi.

Enguany, amb la proposta del calendari de 
l’antic equip de govern de la Generalitat, la 
festa de Sant Jordi va coincidir amb la setmana 
blanca de l’escola, per la qual cosa, la nostra 
cèlebre setmana de contacontes es va fer una 
mica abans i en el marc de les activitats progra-
mades pel 80è aniversari de l’escola.

Com sempre, aquesta activitat es va poder 
realitzar gràcies a la col·laboració de mares 
i pares que es van oferir per venir a l’escola 
una estona a explicar, llegir o interpretar  
diferents contes a la mainada. Segons que 
dieuen, alguns pares van aprofitar l’oca-
sió per superar la por escènica i pujar a  
l’escenari davant d’un grup de nens  
embadalits amb les seves paraules. Fet i fet, 
què no faríem per un fill!

Club Excursionista Pere Vila

Aquest any i com a iniciativa d’alguns pa-
res i mares de l’escola, s’ha decidit tirar enda-
vant la proposta del Grup Excursionista Pere 
Vila. La idea consisteix a fer una sortida cada 2  
mesos (més o menys)  a la muntanya, el bosc, 
els parcs, etc. L’objectiu no és d’altre que fer 
una caminada per indrets de natura, portar 
entrepans o d’altres menges per fer un pícnic, 
passar-ho bé  i compartir una estona amb les 
famílies de l’escola.

Les úniques condicions  són:
• que al lloc escollit s’hi pugui arribar amb 
 transport públic 
• que les excursions siguin aptes per a 
 grans i petits. 
Aquest curs hem fet 3 sortides:
• A la font de la Budellera
• Al parc del Laberint 
• Al parc del Guinardó (passant pel Turó de  
 la Peira i el Turó de la Rovira)

La valoració general de la gent que ha  
participat a les sortides ha sigut molt positiva, 
i des d’aquí animem tots aquells pares i mares 
que coneguin l’entorn que ens facin arribar  
noves propostes per a futures excursions.

A la font de la Budellera Al parc del Laberint  Al parc del Guinardó 

Activitas

Mercadigne

Tot i que una mica més tard en el calendari 
que en anteriors edicions, aquest any hem  
tornat a muntar el Mercadigne a l’escola.

Aquesta vegada, però, sense roba ni sabates, 
cosa que s’ha notat en el volum d’articles a 
vendre.

L’experiència continua sent bona atès que els 
nens i nenes de l’escola aprenen que les coses 
que ja no els fan servei poden ser útils a algú 

altre. Una joguina oblidada al fons de l’armari o 
aquell llibre que ja han llegit i que troben massa 
fàcil per al seu nivell de lectura, poden ser molt 
profitosos per a un altre nen.

A més a més, aquesta iniciativa obliga els 
nens a encararar la qüestió de despendre’s de 
joguines que s’han estimat, fet que, de vegades, 
pot ser difícil, però també els ofereix l’oportuni-
tat de fer una ullada al món de joguines d’altres 
nens i nenes.



Dinars de germanor

Seguint la tradició, aquest curs hem fet dos 
dinars de germanor a l’escola. Com ja sabeu, 
aquesta activitat serveix per inaugurar el nou 
curs escolar i per donar la benvinguda a les 
noves famílies de l’escola, així com la de maig 
serveix per dir adéu al curs.

A més a més de compartir el menjar i gaudir 
de la festa, en aquesta ocasió i a proposta 
d’una mare d’infantil, vam convidar a una con-
tacontes, la Palma Moreno que juntament amb 
la Cecília (que tocava l’acordió) i les titelles del 
Davide Belfiore, ens van explicar “Cuentos de 
la noche estrellada” mentre que al dinar del 
mes de maig vam tenir música, festa, partit de 
futbol i molt bon ambient.

Com sempre, hem d’agrair la col·laboració 
a l’Andrés i l’Aurora (els cuiners de l’escola) 
que mai dubten a participar en aquestes acti-
vitats i a més ens ofereixen unes aportacions  
culinàries memorables (què me’n dieu dels 
callos que van cuinar-nos?)
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La classe dels pollets

La classe de P3A ja té nom. En comptes 
d’escollir-ne un d’algun animalet, idea inicial de 
la mestra, van decidir-se per un de tan original 
com “Les Patates”.
I per què ho van escollir?, doncs per un munt 
de raons com per exemple:
• A tots els agraden les patates
• Perquè tots en tenen a casa
• Perquè tots coneixen aquest nom
• Perquè és un nom molt fàcil de dir
• Perquè el van trobar molt divertit!!
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La classe de les patates

Pel forat del pany

La classe de 1rB va passar un tràngol sem-
blant. Havien d’escollir el nom d’un ocell, ja 
que el projecte d’aquell trimestre era estudiar 
aquest grup d’animals. I prou que van sortir de 
l’ou, però mentres que els seus companys de 
1rA van triar els flamencs, ells van escollir de 
dir-se la Classe dels Pollets.

No era ben bé el que s’esperava la professo-
ra, però a l’igual de la seva companya de P3A, 
va mirar de treure el màxim profit de la decisió 
del nens.

A banda de desenvolupar la idea inicial 
d’estudiar les aus, van aconseguir (amb la col-
laboració d’una mare) una incubadora i uns 
quants ous fecundats.

Van fer tot el procés per tal de covar els ous 
a la classe: girar-los cada dia durant tres setma-
nes, tenir cura de la temperatura, de la humi-
tat, entre d’altres operacions maternals de la 
màxima dificultat.

Malgrat totes les atencions, però, al final no 
va sortir cap pollet. Tot i això, la Marta, tutora 
del curs, no va permetre que l’experiència cai-
gués en sac foradat. Van obrir els ous per veure 
els embrions i estudiar el seu desenvolupament 
amb l’ajuda de llibres, internet, etc. De fet, van 
aplicar el mètode científic (per infants, no cal 
dir-ho) a fi d’esbrinar les causes probables que 
l’experiència no hagués sortit bé. Finalment, 
van aprofitar la sortida a la granja de Can Deu 

Calen més raons?
En aquell destret, la mestra va palesar una 

capacitat increïble a l’hora de treure el màxim 
profit del nom de la classe, i la veritat és que 
sorprèn la pila de coses que es poden fer amb 
les patates.

Va aprofitar l’avinentesa per aplicar la patata 
a quasi bé tots els àmbits que es tracten amb el 

(Sabadell) per fer tota mena de preguntes al 
Pau sobre la qüestió (el Pau és la persona que 
va oferir la incubadora i els ous fecundats a la 
mare de la classe).

 Estaven tan emocionats amb el seu projec-
te que van convidar totes les classes a veure 
la seva incubadora. Fins i tot, van intercanviar 
invitacions amb 1rA per anar tots junts a la 
granja i també al zoo on van fer un taller sobre 
els flamencs.

I per acabar d’arrodonir tota la feina, van fer 
un mural tots plegats on cada nen dibuixava a 
algun company, així com les coses que més els 
havien impressionat de la sortida. 
Això és treballar en equip !!

més petits; des del coneixement del medi (van 
observar les patates, van plantar-les, les van 
veure créixer i fins i tot van fer una petita collita) 
fins a conceptes matemàtics, cançons, cançons 
en anglès, contes, jocs, i fins i tot les van cuinar! 
També han dibuixat, estampat i inventat tot un 
seguit de coses amb aquest tubercle esplèndid. 
Què més es podia fer?  

http://blocs.xtec.cat/petitsblocs/
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Les il·lustracions del conte “L’home i el bestiar“

Projecte JUNTS 

Aquest curs, les classes de tercer han  
participat juntament amb altres escoles de 
Barcelona en el projecte “Junts”.

Amb aquest projecte, el Consorci d’Educació 
de Barcelona posa en contacte centres educa-
tius de la ciutat amb organitzacions dedicades 
a la cooperació, per tal d’endegar projectes 
interdisciplinaris que esdevinguin un comple-
ment a les seves activitats en aquesta línia i 
alhora un motor d’innovació i de qualitat peda-
gògica. El projecte ajuda a establir intercanvis 
entre escoles de realitats ben diferents i con-
tribueix al coneixement mutu. En aquest cas el 
treball s’ha realitzat amb la Fundació ADSIS.

L’ objectiu principal és treballar el coneixe-
ment d’altres cultures, mitjançant l’intercanvi 
de treballs al voltant de la cultura popular: el 
primer curs els contes tradicionals i el segon 
curs les cançons populars. 

La nostra escola, en concret, participa a  
l’activitat “Dibuixa’m un conte” juntament amb 
l’escola 11 de Octubre de Quito (Equador)
• La primera cosa que van fer, va ser  
enviar les delegades i el delegat de les  
classes per informar i explicar la seva  
participació en el projecte al Consell Escolar.
• La segona acció va consistir a presen-
tar-se i presentar l’escola als seus companys 
de Quito i ho van fer enviant-los una postal 
gegant feta per ells mateixos amb una  
representació de l’escola juntament amb una 
nota..

• Després van escollir per treballar el  
conte “El pastor mentider” que van reescriure 
en castellà i català i el van enviar a Quito  
perquè en fessin allà la il·lustració.
• Per la seva banda, ells van rebre el  
conte “L’home i el bestiar” que els van  
enviar des d’Equador en castellà i quítxua (Shuk 
runa paypa wakrakunawan), i van fer tota una 
feina d’il·lustració també.
• Finalment, van gravar els dos contes tant 
en castellà com en català i ho van enviar a  
Quito.

Com a cloenda del projecte d’aquest curs, 
es va celebrar un acte on estaven convidades 
les famílies dels nens i nenes participants. S’hi 
va presentar l’edició del llibre amb els contes 
il·lustrats per totes les escoles i un cd amb els 
enregistraments del conte per part dels nenes 
i nenes. Aquest cd ha passat a formar part de 
les biblioteques dels altres centres educatius i 
es pot comprar a l’escola per 10 €

Tot plegat ha resultat molt enriquidor per 
als alumnes de tercer. Ha estat una bona feina 
i una nova experiència. Felicitats als mestres i a 
la mainada de tercer A i tercer B!
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La Comunicació a 

l’escola

Aquest curs, els nens i nenes de 5è han fet 
un projecte al voltant del tema de la comuni-
cació. Van visitar COM Ràdio per tal de saber 
com funciona un mitjà de comunicació. D’altra 
banda, van participar en un taller de periodis-
me organitzat per abz, empresa que dissenya, 
organitza i coordina activitats culturals amb 
l’objectiu d’apropar les diferents disciplines 
professionals als nens a través de la realització 
de visites pedagògiques i tallers temàtics.

En aquest taller van ensenyar-los a redactar, 
maquetar i publicar un diari. I així ho van fer, de 
fet, han publicat dos diaris:

• El primer durant la realització d’aquest 
taller.

• Amb l’experiència i coneixements adquirits, i aprofitant els recursos que aporta el  
programa “Educat 1x1” del qual l’escola Pere Vila forma part, van fer l’edició d’una segona 
publicació, aquesta vegada molt més professional, amb motiu de la celebració del vuitantè 
aniversari de l’escola.  
Es veu que han tret profit del que els han ensenyat. 
Si voleu fer-li una ullada, el teniu penjat al web de l’escola.

Professions per 

al futur

Els nens i nenes de 6è han estat treballant 
el tema “Què vull estudiar?”.

Cadascun d’ells ha pensat quina professió 
li agradaria fer en el futur i han buscat infor-
mació sobre en què consisteix cada feina, els 
estudis que han de fer,  avantatges i inconve-
nients, etc. Algunes de les professions que van 
sortir van ser, odontologia, educació infantil , 
veterinària...

Aprofitant les opcions que van sorgir, els 
mestres van demanar la col·laboració d’alguna 
mare o pare que treballés en algun dels àmbits 
escollits. Aquest és el cas de la Marga (mare de 
la Katia), veterinària de professió, que ha co-
mentat el següent:

“Vaig anar un dia pel matí a explicar als dos 
grups de sisè què han de fer si volen ser vete-
rinaris, quin tipus de batxillerat han de seguir 
i quines assignatures optatives són les més 
adequades. També vaig preguntar si sabien en 
què treballa un veterinari i tots van relacionar 
aquesta professió amb els animals, per tant 
vaig explicar quines altres coses són també  
competència seva, com la seguretat alimentà-
ria i el control sanitari dels escorxadors.

Després ens va quedar temps perquè em fes-
sin preguntes, totes molt interessants, com per 
exemple: 

• Quin és l’animal més perillós que has 
  tractat?
• Pot un porquet viure a casa i aprendre  
 a comportar-se com un gos?
• Quants anys s’ha d’estudiar per ser  
 veterinari?
• Què s’ha de fer si un animal és agressiu 
  amb les persones?
• Es guanyen molts diners?” 

La  reflexió d’aquesta mare sobre el tema 
que han treballat a classe és que li sembla 
genial que els nens i nenes a la primària ja 
es plantegin d’una manera seriosa què volen 
ser de grans i que sàpiguen quin camí han de  

seguir per aconseguir-ho. Segur que molts  
aniran canviant de idea amb el temps i per  
diverses circumstàncies, però la Marga ha  
notat que des de que la seva filla diu que vol 
estudiar per ser veterinària, li posa una mica 
més de ganes a l’hora de fer els deures. 

També ens diu: “En una xerrada per a famílies, 
vaig escoltar que tots els nens i adolescents 
haurien de tenir un projecte vital pel qual  
trobar sentit al fet d’estudiar i esforçar-se. 
Per molts que no han pensat encara en el seu  
futur, anar a l’escola o a l’institut no deixa de ser 
una obligació fins que arribi l’edat mínima per  
posar-se a treballar.”
I vosaltres, què penseu? Esteu d’acord amb ella? 

Volar a la Lluna!
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L’escola sostenible

Per la seva part, els alumnes de 4art han 
treballat l’escola sostenible. Han fet una  
maqueta representant el que podria ser  un 
model d’escola del futur, proposant energies 
alternatives per tal estalviar diners, cuidar del 
medi ambient i no contaminar tant. 

La maqueta l’han fet amb caixes de cartró, 
cartolina, paper de wc per a fer els porxos, i 
plastilina.

Han posat plaques d’energia solar, fotovol-
taiques  i un parc de molins de vent per generar 
l’energia necessària pel funcionament. 

Tal i com està avui dia el tema  dels recursos 
naturals, l’ús abusiu de les energies no renova-
bles i la contaminació de l’atmosfera,  em sem-
bla perfecte, i  necessari que les generacions 
més joves sàpiguen que existeixen alternatives.

Qui sap, potser d’aquí uns quants anys  
tornen a rehabilitar el Pere Vila i aquesta vega-
da tenen en compte les seves propostes...

Felicitacions per la maqueta, ha quedat molt 
xula!!!

Nutrició a l’escola

L’empresa COBISA (empresa que porta la 
gestió del menjador de l’escola)  va iniciar el 
mes de març  passat, un treball conjunt amb 
la Consultoria Nutricional CESNUT Nutrició.  
L’objectiu d’aquest acord es centra en la  
supervisió de la planificació dietètica mensual 
de tots els menús servits a les escoles.

A l’hora, aquesta feina conjunta té la finalitat 
d’analitzar tant els plats com la seva varietat 
per tal d’assegurar un correcte equilibri  
adaptat a la infància.

Conscients de que l´ alimentació dels infants 
sovint és un motiu de preocupació per les  
famílies, i amb l’objectiu d’ajudar a resoldre 
tots els dubtes relacionats amb el menú ser-
vit al centre, COBISA ha contractat un com-
plert servei d’atenció dietoterapeutica per les  
famílies. Així doncs, a partir d’ara, disposem 
d’una línea directa d’atenció dietètica amb un 
professional que ens resoldrà qualsevol dubte 
relacionat amb l’alimentació dels nostres fills. 

Per contactar podeu  trucar al 
telèfon    93.634-12-12 
o be via e-mail a    info@cesnut.com 
i un/a dietista-nutricionista de l’equip us atendrà.

Calaix de Sastre

Calendari escolar curs 2011 - 2012

A data 1 de juny, el nou govern de la Gene-
ralitat va establir el nou calendari escolar per 
al proper curs, el qual s’assembla molt al de fa 
2 anys, abans de que es fes la setmana blanca 
però amb més dies de lliure disposició; s’ha 
passat de  3 a 5.

Així, el calendari per al proper curs queda de 
la següent manera:

Inici de classes: 12 de setembre 
Final de curs:  22 de juny
Vacances de Nadal: del 23 de desembre de 
2011 al 8 de gener de 2012 ambdós inclosos
Vacances de Setmana Santa: del 2 al 9 d’abril 
de 2012 ambdós inclosos 

S’han de sumar els dies festius que determini 
el Departament i els dos dies de festa local.

Respecte als 5 dies de lliure disposició, cada 
centre té 2 opcions:

1. Distribuir-los equitativament entre 
 els tres trimestres del curs

2. Amb l’aprovació del Consell Escolar i  
 l’autorització dels serveis territorials, 
 la direcció del centre pot proposar  
 compactar-los en una mateixa setmana

També han suprimit la sisena hora però 
no a totes les escoles i serà el Departament  
d’Ensenyament qui determinarà quins centres 
continuaran aplicant-la. 

A hores d’ara, encara no sabem si la nostra 
escola serà una de les escollides.

Pàgina principal

De cara al proper número que es publiqui 
de l’AMPERE, hem decidit que estaria bé fer 
un concurs per la portada de la revista amb les  
següents condicions:
• Els concursants han de ser membres de 
l’AMPA.
• S’ha de pintar, dibuixar, fotografiar o dis-
senyar una pàgina per la portada de la propera  
publicació.
• La temàtica de la proposta ha de ser o bé  
(1) sobre la relació dels nens i els pares o bé  
(2) sobre els nens i l’escola 
• Cada artista podrà presentar una única 
proposta que es poden enviar a jason@at-
manonline.com  amb el text “Portada AMPA” 
como a subjecte,  o entregar en DIN A4 a la  
secretaria de l’AMPA amb el seu nom, el nom 
del seu fill o filla i la classe a la qual va.
• Totes les propostes es penjaran a la web 
de l’AMPA  on es podrà votar.
• En cas d’empat , el guanyador es decidirà 
en assemblea de la Junta de l’AMPA .
• L’obra guanyadora es publicarà com a 
portada de la propera edició de l’Ampere.

Us animem a tots, pares, mares, nens,  
nenes, avis, tietes....etc a que participeu.  
Deixeu sortir l’artista que tots portem a dins.



ESCOLA PERE VILA  

Passeig Lluís Companys, 18 – 08018 Barcelona 
 

 
 

Preinscripció i matriculació curs 2011-2012 

VISITA A L'ESCOLA 
Per a visitar l'escola cal posar-se en contacte amb la Direcció  i concertar una entrevista. 

 

Tel. 93 309 94 17 (de 9:30 a 13:00) 
Correu-e: escolaperevila@xtec.cat 

http://xtec.cat/escolaperevila/index.html 
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Festa aniversari
Con motivo del ochenta aniversario de 

la inauguración de la Escola Pere Vila, el 
equipo de profesores y el Ampa del centro 
organizaron una serie de actividades para 
conmemorar la efemérides. Hubo caste-
llers, diables, talleres de plástica, de maqui-
llaje... música y bailes étnicos de lugares tan  
diversos como Burkina Faso, República  
Dominicana, Marruecos, la coral de la  

Escuela … que animaron un encuentro  
presidido por un espíritu de convivencia  
armónica, que es una divisa irrenunciable 
del centro. Acudieron a la cita represen-
tantes de las dministraciones, que de este 
modo quisieron exteriorizar un compro-
miso con el Pere Vila, por el que habían  
expresado reiteradamente una voluntad 
de apoyo y cooperación para que recupere 

el esplendor que alcanzó durante la época 
de la República, apoyo que, más allá de las  
palabras, esperamos continúe. En el  
vestíbulo del centro todavía puede ver-
se una exposición en la que se recogen  
momentos de las etapas por las que el PV 
ha pasado, que no son otras que la de la  
sociedad en la que está inserto, testimonios 
de una historia que no termina.

80anys

1931 - 2011
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Ampere - Patrocinadors

Restaurante

Miralmar
Port de Burriana, Zona de servicios s/n

12530 Burriana (Castellón)

Tel. 964 58 50 10

 c/Gral. Álvarez de Castro, 5 
08003 Barcelona.

www.abracadabrallibres.es
tel./fax:  933 101 410

di

5
12
19
26

SETEMBRE 2011
dm

6
13
20
27

dx

7
14
21
28

dj
1
8
15
22
29

dv
2
9
16
23
30

ds
3
10
17
24

dg
4
11
18
25

OCTUBRE 2011
di

3
10
17
24
31

dm

4
11
18
25

dx

5
12
19
26

dj
 
6
13
20
27

dv
 
7
14
21
28

ds
1
8
15
22
29

dg
2
9
16
23
30

NOVEMBRE 2011
di

7
14
21
28

dm
1
8
15
22
29

dx
2
9
16
23
30

dj
3
10
17
24

dv
4
11
18
25

ds
5
12
19
26

dg
6
13
20
27

DESEMBRE 2011
di

5
12
19
26

dm
 
6
13
20
27

dx
 
7
14
21
28

dj
1
8
15
22
29

dv
2
9

16
23
30

ds
3

10
17
24
31

dg
4

11
18
25

GENER 2012
di

2
9

16
23
30

dm

3
10
17
24
31

dx

4
11
18
25

dj
 
5
12
19
26

dv
 
6
13
20
27

ds
 
7
14
21
28

dg
1
8
15
22
29

FEBRER 2012
di

2
9
16
27

dm

3
10
17
28

dx
1
8
15
22
29

dj
 2
9
16
23

dv
3 
10
17
24

ds
 4
11
18
25

dg
5
12
19
26

MARÇ 2012
di

5
12
19
26

dm

6
13
20
27

dx
 
7
14
21
28

dj
 1
8
15
22
29

dv
2 
9
16
23
30

ds
 3
10
17
24
31

dg
4
11
18
25

ABRIL 2012
di

2
9
16
23
30

dm

3
10
17
24

dx

4
11
18
25

dj
 
5
12
19
26

dv
 
6

13
20
27

ds
 
7

14
21
28

dg
1
8

15
22
29

MAIG 2012
di

7
14
21
28

dm
1
8
15
22
29

dx
2
9
16
23
30

dj
3
10
17
24
31

dv
4
11
18
25

ds
5
12
19
26

dg
6
13
20
27

JUNY 2012
di

4
11
18
25

dm
 
5
12
19
26

dx
 
6
13
20
27

dj
 
7
14
21
28

dv
1
8
15
22
29

ds
2
9
16
23
30

dg
3
10
17
24
 

JULIOL 2012
di

2
9
16
23
30

dm

3
10
17
24
31

dx

4
11
18
25

dj
 
5
12
19
26

dv
 
6
13
20
27

ds
 
7
14
21
28

dg
1
8
15
22
29

AGOST 2012
di

2
9
16
27

dm

3
10
17
28

dx
1
8
15
22
29

dj
 2
9
16
23
30

dv
3 

10
17
24
31

ds
 4
11
18
25

dg
5

12
19
26

DATES PER RECORDAR
12 de setembre del 2011: inici de les classes al segon cicle de l’educació infantil, els ensenyaments obligatoris 
    i postobligatoris.
19 de setembre del 2011:  inici de les classes als cicles formatius de grau superior, els ensenyaments de règim especial, 
    les escoles oficials d’idiomes i els centres i aules de formació de persones adultes.

Del 23 de desembre del 2011 al 8 de gener del 2012:     vacances de Nadal.

Del 2 al 9 d’abril del 2012:     vacances de Setmana Santa.    22 de juny del 2012: Final de curs

Calendari d’esdeveniments


