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Full Informatiu núm.5 / 2018-2019 
 
Benvolgudes famílies, 

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

 

1. DIA DE LLIURE DISPOSICIÓ 

 

Us recordem que el proper dia 7 de desembre és dia de lliure disposició, per tant 

l’escola romandrà tancada. 

2. LOTERIA DE L’AMPA 

 

Recordem que la setmana vinent és l’última per entregar la loteria. 

 

3.  XERRADA “AUTESTIMA I ADOLESCÈNCIA” 

 

Us recordem que el proper dilluns 10 de desembre a les 16:15 h es realitzarà la 

xerrada “Autestima i adolescència” a càrrec de l’empresa Quantum. 

 

4. FINAL DE TRIMESTRE 

 

El proper dia 21 de desembre finalitza el primer trimestre. 

Els treballs realitzats durant aquest trimestre s’entregaran el dia 20 de desembre. 

Els informes s’enviaran per correu electrònic el dia 21 de desembre. 

Els informes d’educació infantil s’enviaran a finals de gener. 

Les vacances de Nadal són del 22 de desembre fins al 7 de gener, tots dos inclosos. 

 

5. ESMORZAR COMUNITARI 

 

El dia 21 de desembre els vostres fills i filles no hauran de portar esmorzar. Es 

realitzaran activitats de tancament de trimestre.  

 

 

 



6. L’HORARI DE L’ÚLTIM DIA  

 

 El dia 21 de desembre l’horari serà de 8:30 h a 12:30 h, no hi ha classe a la tarda. 

D’acord amb el calendari lectiu d’aquest centre, és un dia de jornada continuada 

concedida pel Departament d’Ensenyament. Hi haurà servei de canguratge de 15:00 a 

16:00 h. 

L’AMPA oferirà servei de canguratge de 16:00 h a 17:00 h si hi ha demanda. 

 

7. EXTRAESCOLARS 

 

El dia 21 de desembre no hi haurà activitats extraescolars. 

 

8. FESTA DE NADAL 

 

La festa de Nadal s’iniciarà a les 10:45 h al gimnàs de l’escola el dia 21 de 

desembre. 

L’ordre d’actuacions és el següent: 

6è: Un camell d’Orient (Manel) 

P3-P4: A Betlem va néixer un dia (tradicional) 

P3-P4-P5: Santa Klaus Rock 

P5: Endevinalles musicals n.8 i 9 (Rosabel Bofarull) 

1r: Endevinalles musicals n. 12 i 13 (Rosabel Bofarull) 

1r-2n: We wish you a merry Christmas (tradicional) 

2n: La pastora Caterina 

3r: Primer ve el Nadal 

3r i 4t: Rocking around (Brenda Lee) 

4t: Som el dia de Nadal (tradicional) 

5è: Bombeta de Nadal (Begoña Marí) 

5è i 6è: We are the  world (Michael Jackson) 

 

Un cop acabada la festa de Nadal, els alumnes es recolliran a les classes. 

 

 

 

 

 



Els infants  haurien d’anar vestits de la següent manera: 

 

Educació Infantil : Samarreta vermella, texans i ulleres de sol. 

Cicle Inicial : Samarreta blanca i texans. 

Cicle Mitjà : Texans i camisa o jersei blanc. 

Cicle Superior : Mudats. 

 

9. DIA DE LA JOGUINA 

 

El dia 8 de gener els alumnes podran portar una joguina/objecte que els hagin portat 

aquestes festes. Aquesta joguina / objecte  es compartirà amb la resta de companys. 

 

10. BIBLIOTECA 

 

Els alumnes que tinguin llibres de la biblioteca en préstec els han de tornar abans de 

divendres 14 de desembre a l’hora del pati.  

 

TOT L’EQUIP PROFESSIONAL DEL CENTRE US DESITJA UNES BONES 

FESTES DE NADAL I BON ANY 2019!!! 

 
 
 
 
 
 
  


