Novetats
Escola Pia Sant Antoni

Pròxims
esdeveniments
El 13 de setembre comencem
les classes.
Així i tot per Infantil, recordeu
que l'entrada és diferent i que
comencen el dia 13 venint a la
tarda per anar passant
esglaonadament a l'entrada
normal diària.

Premis al llarg
del curs 2020/21
Volem felicitar a tot l'alumnat que al llarg del curs
2020/21 s'ha presentat a diferents concursos i premis i en
especial a:
Judit Gata i Eric Infante de 2n de batxillerat per la
Menció de les Proves d’Accés a la Universitat.
Judit Gata de 2n de batxillerat pel TdR de Dret,
Premis UB Santander,

pel treball La condició

d'estranger en l'execució penal.
Nerea Simón de 2n del CFGS d'Educació Infantil pel
projecte Edukids guanyador de l'accèssit dels Premis

Recordatori
Festius al llarg del
primer trimestre:
24 de setembre
12 d'octubre
1 de novembre
7 de desembre

FPemprèn de la Fundació BCNFP.
Eric Infante per estar entre el 6 primers guardonats
en la XXXIV Olimpíada de Química de Catalunya.
Alèxia Hernández pel seu premi en el concurs literari
Històries del Raval.
Erola Ferrer de 2n d'ESO per CACTUS primer premi
als Jocs Florals de Ciutat Vella.
Karl Joshua Agudo; Clara Juan Farràs, Daniel
Pérez, Maria Vallejo i Edgar Herranz; Jana Saumell,
pels seus respectius premis a la Festa de les Arts
2021.
Sara Batlles de 6è per ser finalista del Certamen de
Lectura en Veu Alta.

Fomentem
la lectura?
ESCOLA

El "Goig de llegir... i créixer" és el blog del Grup
d'Animació a la Lectura de l'Escola Pia de
Catalunya format per uns quants amants dels
llibres que pretenem difondre el gust per la
lectura.
Duen a terme diferents activitats a totes les
nostres escoles amb l'ajuda inestimable en el
nostre cas de les mestres i dels mestres que són
uns apassionats de la lectura.
Us posem l'enllaç a la seva web, tot i que si
aneu a la web de l'escola, és el primer que surt
si pitgeu l'escola a casa:
EL GOIG DE LLEGIR
Si visiteu regularment aquesta pàgina, podreu
trobar-hi llibres que us puguin interessar,
esdeveniments i activitats relacionades amb la
lectura, i algunes recomanacions literàries.
La pàgina es divideix segons les edats, incloenthi un recull de poesia, i també recomanacions
de videojocs.

Vols rebre les novetats mensualment, escriu a: comunicacioepsa@santantoni.epiaedu.cat
santantoni.escolapia.cat

@epiasantantoni

NOVETATS/ OCTUBRE 2021

epiasantantoni

@escolapiasantantoni

pÀgina 2

