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Benvolguda família, 

Tot seguit us informem d’aspectes que són del vostre interès.      

 

 

1. FESTA NADAL 
 

1. Horari  

 

L’horari del dia 21de desembre serà de 8:30 a 12:30. Menjador fins a les 15:00. 

 

L’horari de la Festa de Nadal serà: 

 

- Actuació alumnes I3, I4, I5, 1r i 2n de les 10:00 a 10:45. 

 

- Xocolatada – esmorzar 10:45 a 11:30. L’AMPA farà una xocolatada per a nenes i 

nens, mares i pares subvencionada per Fundesplai. Es farà un donatiu voluntari per 

ajudar a l’AMPA amb el Projecte d’anglès de l’escola. El donatiu de l’alumnat es 

podrà fer via tutories o el mateix dia en una capsa dipositada al costat de la 

xocolatada. 

 

- Actuació alumnes 3r, 4t, 5è i 6è de les 11:30 a 12:15. 

 

2. Repertori de cançons 

 

Educació infantil: Ten little elves 

I3: Els reis de l’Orient – Tradicional catalana, del disc “Supernadales”. 

I4: Quan arriba Nadal – El país de Xauxa. 

I5: Una estrella jo faré – Marifé Ibáñez. 

 

Cicle Inicial: We wish you a Merry Christmas. 

1r: Ja ha arribat el tió – Marifé Ibáñez. 

2n:La pastora Caterina – Tradicional catalana. 

 

Cicle Mitjà: Santa Claus is coming to town. 

3r: La bombeta de Nadal – Begoña Marí. 

4t: Nadal en banyador – Francesc Pagès. 

 

Cicle Superior: Rocking around the Christmas tree. 

5è: El timbaler – popular txeca, versió de Dàmaris Gelabert. 

6è: Visca el Nadal – Versió nadalenca de “Dance Monkey” feta per Laia Tarragó. 

 

Vestuari alumnes 

 

Educació Infantil: part de dalt de color verd. 

Cicle Inicial: part de dalt de blanc. 



Cicle Mitjà: part de dalt de vermell i barret de Pare Noel. Alumnes de 4t amb complement 

d’ulleres de sol. 

Cicle Superior: Arreglats, elegants, amb roba de mudar. 

 

3. Gravacions 

 

Imatges captades per pares, mares o familiars d’alumnes en actes o activitats organitzades 

pel centre o servei educatiu. 

 

Les activitats o actes, oberts al públic organitzats i celebrats en els centres educatius en 

què participen familiars d’alumnes d’un centre o servei educatiu poden comportar la 

gravació d’imatges i/o veu per part de les famílies i dels assistents. 

 

En aquests casos es considera que el tractament se circumscriu a activitats exclusivament 

personals o domèstiques, les quals queden excloses de l’àmbit d’aplicació de la normativa 

de protecció de dades. 

 

Els familiars han de tenir en compte que no poden publicar o difondre aquest tipus de 

dades personals a Internet, xarxes, blogs, etc., tret que hagin obtingut el consentiment de 

qui apareix a la gravació o, si són menors de 14 anys, dels pares, mares o tutors legals. 

 

 

2. FIRA SOLIDÀRIA 

 
Us volem donar les gràcies per la bona acollida, per la vostra participació i col·laboració 

en la nostra Fira Solidària.  

 

Recollida d’aliments:  

PAQUETS / AMPOLLES 

161 PASTA 

159 LLEGUM CUIT 

113 LLET 

  68 ARRÒS 

  58 CONSERVES 

  54 TONYINA 

  40 OLI GIRASOL 

  37 OLI D’OLIVA 

  16 LLEGUM SEC 

  13 REFRESCOS 

    9 CALDO 

    4 SUCRE 

    4 GALETES 

    2 FARINA 

    1 COLACAO 

    1 SAL 

 

Donatius i compres a l’ONG Sonrisas de Bombay: 591,75 €. 

 

Entre totes i tots hem contribuït a treballar pel bé comú, la solidaritat i per als més 

desafavorits. Us donem les gràcies per ajudar-nos en aquesta diada tan especial per a 

totes i tots nosaltres. 

 

 



3. VACANCES D’HIVERN 
 

Les vacances escolars d’hivern seran del dia 22 de desembre fins al 8 de gener. El retorn a 

l’escola serà el dia 9 de gener. Aquell dia els infants podran portar, si volen, una joguina o 

joc per a compartir amb les companyes i companys. 

 

Us desitgem unes molt bones festes!!! 


