25a Setmana Joan Pelegrí

XXVa Setmana Joan Pelegrí
Del 24 de maig a l’1 de juny
I un altre any ja la tenim aquí, ja arriba la Setmana Joan Pelegrí!
Per qui no sàpiga què és la Setmana Joan Pelegrí, us direm que és la setmana on el Centre
Montserrat – Xavier es torna boig! En homenatge al Dr. Pelegrí i als seus entrepans de formigues,
amanides d’escarabats amb un polsim de sorra de platja... com fa tants i tants anys convidava als
nens i nenes a passar-ho d’allò més bé amb les activitats del Centre. Doncs bé, durant aquesta
setmana obrim totes les activitats del Centre als nens i nenes de l’escola!
I aquells/es que ja estigueu fent activitats al Centre podeu, si voleu, canviar i triar aquella
activitat que sempre us ha fet il·lusió provar i mai abans heu tingut l’ocasió.

IMPORTANT!!! Durant aquesta setmana no es realitzaran les activitats habituals, ja
que si fos així no podríeu participar en totes les activitats que us oferim. Cada secció
prepararà activitats especials per a tothom!
Tots aquells/es que desitgeu realitzar una activitat apunteu-vos a la llista que
hi haurà penjada a la porta de la vostra classe del 13 al 17 de maig (dia que es
trauran les llistes de les portes). Si ja fas activitat al centre i vols venir igualment
aquella setmana a l’activitat, també t’has de marcar a la llista.
A partir del dilluns 27 de maig els monitors/es passaran a les 17h per les classes (de
P3 a 2n) a recollir els infants que es quedin a les activitats per berenar (cal portarlo de casa). De 3r a 6è cal que baixin sols al menjador de baix on berenaran. Els nens i
nenes de P3 a 1r berenaran a la Sala Mozart.

** Per a una bona organització i gestió de les activitats, TOTS
AQUELLS INFANTS QUE NO CONSTIN A LA LLISTA NO PODRAN SER
PARTÍCIPS DE LES ACTIVITATS que es realitzaran durant la setmana **

Les activitats que es duran a terme durant aquesta setmana estan explicades a
continuació en aquest llibret informatiu.
Pareu atenció i esperem passar-ho d’allò més bé.

US ESPEREM A TOTS I TOTES DURANT
AQUESTS DIES!!!

DIVENDRES 24 de MAIG

17.30h - 21a Edició de les Curses
Un macrocircuit ple d’obstacles a punt per als nens i nenes de l’escola que corrin la
22a Cursa del Cmx! Gaudireu seguint aquest recorregut pel pati i per tota l’escola! Ja
esteu preparats per pujar escales, córrer per sota les xarxes, saltar bancs i
esprintar pels passadissos de l’escola?
Hi ha quatre curses, una per cada categoria: Infantil (P3-P4-P5), Primària 1 (1r-2n-3r),
Primària 2 (4t-5è-6è) i ESO. A les 17.30h començarem amb els més petits i després
seguiran la resta. Si encara no sabeu si podreu venir o no...tranquils! Us podreu apuntar
el mateix dia de la cursa.

18.30h - 22a Edició del Concurs Ràpids
Les categories són les següents:
 18.30h Inici categoria 2n i 3r de Primària
18.30h. Inici categoria 4t i 5è de Primària
 Segona Ronda de Ràpids: Categoria 6è de Primària i 1r d’ESO
Segona Ronda de Ràpids: 2n, 3r i 4t d’ESO
 Tercera Ronda de Ràpids: 1r i 2n de Batxillerat i Monitors
Després de la primera ronda, les següents començaran un cop acabades les inicials, per
tant no hi haurà un horari fix després de les primeres.

DILLUNS 27 de MAIG
MAIG
RACÓ DEL JOC P3 – 6è (17h a 19h):
Esteu totes i tots convidats a una tarda plena de diversió a racó del joc. Hi haurà les
millors competicions de tot el món: futbolí, ping-pong... i activitats inimaginables!
Prepareu-vos per posar a prova els vostres reflexos!!!

INICIACIÓ A L’ESPORT P3 – P4 (17h a 18.30h):
Si a la sortida de l’escola encara tens ganes i energia per moure el cos, et convidem a
venir a iniciació a l’esport. Saltarem, jugarem i ens divertirem molt. Si moure tot el cos
és el que t’agrada vine a demostrar les teves habilitats en un circuit infinit!

PATINATGE P5 – 6è (17h a 18.30h):
Porta els teus patins i casc i gaudeix amb nosaltres d’una tarda genial! Un cop fet un
escalfament per començar a suar, ens divertirem jugant sobre rodes. Vine a descobrir
l’activitat, anima't que tot anirà rodat! Si encara no saps patinar, no et preocupis,
adaptarem tot el que fem als diferents nivells ;)

DANSA GRANS 4t – 6è (17h a 18.30h):
Compartim, experimentem i creixem des del món de les danses urbanes! Mai has
volgut viatjar a Nova York i tele transportar-te al barri on va nàixer tot? Vine i sent com
si estiguessis al Bronx!

DIMARTS 28 de MAIG
RACÓ DEL JOC P3 – 6è (17h a 19h):
Voleu desenvolupar la vostra part més artística i mai heu tingut l’oportunitat? Aquest
és el vostre moment! Dimarts a Racó del joc podreu treure l’artista que teniu dins!
Anima’t perquè comptem amb tu!!!

DANSA PETITS P3 – P5 (17h a 18.30h):
Sona música i no pots evitar ballar? Si tens entre 3 i 5 anys vine a dansa i deixa't portar
per la màgia del ball!

INICIACIÓ A L’ESPORT P5 – 1r (17h a 18.30h):
Fas p5 o 1r i t’encanta l’esport? Iniciació us convidem a jugar una estona a futbol a
basquet i molt més... i estem segurs que ens ho passarem d’allò més bé! T’esperem!

DANSA MITJANS 1r – 3r (17h a 18.30h):
Vols descobrir l’artista que portes dins? Doncs et convidem a que participis en un
showdancing i demostris el ritme que portes al cos!

DIMECRES 29 de MAIG
RACÓ DEL JOC P3 – 6è (17h a 19h):
Llums, càmera i acció! Deixa’t endur pel ritme de la música i disfressat tant com
vulguis! Dimecres al racó del joc gaudirem com mai de les millors cançons. T’ho
perdràs?

INICIACIÓ A L’ESPORT P3 – P4 (17h a 18.30h):
Cercles, pilotes, cons, cordes, esport...
Corda’t les sabates i t’esperem a iniciació a l’esport.

PETIT GRAN MÚSIC P3 – P5 (17h a 18.30h):
Quan escoltes una cançó el teu cos no pot parar de bellugar-se? Cada nit somies en ser
un artista i menjar-te tots els escenaris? Aquesta és la teva activitat! A Petit Gran Músic
podràs: cantar, ballar, fer un concert, tocar instruments i molt més! T’hi esperem!

PATINATGE P5 – 6è (17h a 18.30h):
Patinadores i patinadors esteu preparats/des per viure una aventura sobre rodes? Si és
així, vine amb patins i casc a participar en el súper circuit on haurem d'esquivar, saltar
i superar reptes amb un parell de patins als peus. T'esperem per fer-ho tots i totes
juntes!

DANSA GRANS 4t – 6è (17h a 18.30h):
Has participat mai a un concurs? Vine i participa en el “Què vens a fer avui?” Un
programa nou que ja compta amb nosaltres perquè els deixem bocabadats!

DIJOUS 30 de MAIG
RACÓ DEL JOC P3 – 6è (17h a 19h):
Construccions impossibles! Les torres més altes, les cases més residents, els castells
més magnífics... amb materials reciclats, leggo, ampolles i altres coses que ni
t’imagines! Si vols demostrar les teves dots creatives i de construcció t’esperem al
racó!!!

DANSA PETITS P3 – P5 (17h a 18.30h):
T'agrada moure el cos? Portes el ritme a les venes? Vine a conèixer el follet Eldar i les
activitats que ens té preparades!

INICIACIÓ A L’ESPORT P5 – 1r (17h a 18.30h):
Esperem que estigueu preparats per passar una tarda molt divertida fent tot de jocs
relacionats amb l’esport! Agafeu energia i bereneu fort perquè això va de moure’s!!!

DANSA MITJANS 1r – 3r (17h a 18.30h):
Vols moure l'esquelet? A dansa t'esperem i amb molta música ballarem! Et convidem a que
participis de l’activitat i demostris el ritme que portes al cos!

DIVENDRES 31 de
JUNY
RACÓ DEL JOC P3 – 6è (17h a 19h):
Esteu preparats i preparades per demostrar les vostres habilitats d’esportistes d’èlit?
Si veniu a racó del joc el divendres podreu demostrar-ho a la Racolimpíada! Us hi
esperem!!!

GUITARRA de 3r Primària a 2n batx (17h a 19.15h):
La classe de guitarra obra les seves portes per celebrar un furor musical mai vist al
CMX! Així que ja sabeu, si voleu passar una bona estona aquest divendres, guitarra és el
vostre lloc!

DISSABTE 1 de JUNY
ESPLAI P3 - 4t ESO (16.30h a 19.30h):
Si vols passar una tarda plena de sorpreses i aventures, vine a passar-ho molt bé a
l’Esplai la Lluna! Si vols contagiar-te de tota la nostra màgia, t’obrim les portes el
dissabte 1 de juny. T’esperem!!!

Futbol – Sala
32è Torneig Joan Pelegrí
Des del proper dissabte 25 de maig fins el dissabte 1 de juny se celebraran els
tradicionals triangulars de futbol sala. Aquests estaran formats per un o dos equips del
centre (depenent de la categoria) i equips convidats. Poca broma! Que tindrem berenar
i una súper copa de campió!

És per aquest motiu que durant la setmana Joan Pelegrí no hi haurà
entrenaments!

Dissabte 25 de maig

Dilluns 27 de maig

Triangular categoria Juvenils (A, B Triangular categoria Pre-benjamí (A
i C) de 9h a 12h
i B) de 18h a 21h
Triangular categoria Cadets (A i B)
de 12h a 15h
Dimarts 28 de maig

Dimecres 29 de maig

Triangular categoria Benjamí de
18h a 21h

Triangular categoria Infantil de 18h
a 21h

Dijous 30 de maig

Divendres 31 de juny

Triangular categoria Aleví de 18h
a 21h

Triangular categoria Lliga Jove de
18h a 21h

Dissabte 1 de juny
Triangular categoria Escola (A i B)
de 9h a 12h
Triangular categoria Pre-aleví de
12h a 15h

Agenda CMX


Diumenge 19 de maig: SORTIDA de l’AFA



Divendres 24 de maig: CURSES i RÀPIDS



Dissabte 25 de maig: FESTIVAL de DANSA i GUITARRA



Divendres 14 de juny: FESTA i BALL de FI de CURS



Divendres 21 de juny: FOCS de SANT JOAN



Dimecres 26 de juny: INICI DEL XXXVè CASAL D’ESTIU
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