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Estimats pares,
Diumenge, dia 2 de desembre comença l’Advent, temps litúrgic on
l’Església ens convida a esperar amb alegria el naixement de Jesús.
Aquest curs farem les següents activitats que ens ajudaran a viure amb
l’esperit alegre i confiat aquest temps d’esperança.
Confiem que aquesta campanya, a més de tenir la important
repercussió material que té cada any, serveixi també per a que els
vostres fills experimentin, d’una altra manera a l’habitual, la bondat de
compartir i de pensar en qui ho necessita.

CAMPANYA DE NADAL
Col·laborem amb el Banc d’Aliments, així com amb les parròquies
veïnes. També amb la Fundació ProVida de Catalunya, que dóna suport
a les mares solteres que van decidir continuar amb el seu embaràs.
Dia 10

Dia de l’arròs i pasta

Dia 11

Dia de l’oli i la llet

Dia 12

Dia de la conserva en llauna

Dia 13

Dia de la joguina nova

Dia 14

Dia del bebè i del despistat

El dia del despistat és per si ens hem oblidat alguna cosa els dies
anteriors.
Ens adherim també a Càritas, a la seva campanya de recollida de
joguines. Les joguines han de ser noves o en molt bon estat.

FESTIVAL DE NADAL PER A PARES
EDUCACIÓ INFANTIL. A les 16:00h. al Teatre de l’escola
“Festival de Nadal”
Dimarts, 4
P3A, P4A i P5A
Dimecres, 5
P3B, P4B i P5B
EDUCACIÓ PRIMÀRIA A les 16:00 al Teatre de l’escola.
“El més bell regal”
Dijous, 13
1rA, 2nA, 3rA i 4tA
Divendres, 14 1rB, 2nB, 3rB i 4tB
A les 16:00 al Teatre de l’escola.
“Els pastorets del ferrer Magí”
Dimecres, 19
5è i 6è

Degut a l’aforament limitat del teatre de l’escola, els alumnes que
vulguin veure els seus germans hauran d’assistir a l’assaig general que
es realitzarà el mateix matí de les funcions autoritzats pels seus pares.
Us preguem que assistiu únicament al torn del vostre fill/a.
L’entrada es farà per la porta de Primària (c/Castillejos) i l’accés al
teatre serà a les 15:45h.
El dia 21, els alumnes d’Infantil passaran una estona molt divertida
amb el Caga Tió.
NADAL EN FAMÍLIA DIA 15 DE DESEMBRE
L’APA ha contactat amb els Patges Reials i ens vindran a visitar el 15
de desembre i així els podrem entregar les nostres cartes
personalment.

Horari:
10’30h

Missa de Nadal a la Capella de l’escola

11’30h

Benvinguda als patges reials al pati de cicle superior

A partir de les 12’00h:










Xocolatada a la cuina de l’escola
Photocall Nadalenc al pati de cicle superior
Taller de maquillatge Nadalenc al pati de cicle superior
Taller de carta als Reis a l’aula de 1r B
Decoració de l’arbre de Nadal a l’aula de P.4 A
Entrega de la carta al Patges al Saló d’actes
Christmas post cards a l’aula de 3r A
Exposició de treball a les aules d’infantil i primària
Exposició del pessebre de l’APA a la recepció de l’escola









Entrega de la carta al Patges al Saló d’actes
Christmas post cards a l’aula de 3r A
Exposició de treball a les aules d’infantil i primària
Exposició del pessebre de l’APA a la recepció de l’escola
Karaoke de Nadales a l’aula de 6è A
Projecte Benin a l’aula de 4t B
....i moltes coses més

NOVETAT: Els nens i nenes que vulguin poden venir vestits amb
disfresses nadalenques: pastorets, àngels...
12’00h

Concert de música extraescolar a la Sala polivalent

13’00h

Comiat dels patges i sorteig de la panera de Nadal.
Acaben els tallers

A continuació obra de teatre:
“Els pastorets”
de Folch i Torres
a càrrec dels alumnes de 2n E.S.O al Saló d’actes
Al finalitzar l’obra es tancarà l’escola
Esteu tots convidats a participar en qualsevol de les activitats programades!!!
L’APA de l’escola ven loteria al pati de primària i infantil els dimecres i
divendres de 16:45 a 17:15h.
AVISOS D’ORDRE PRÀCTIC
 El divendres dia 21 l’activitat del col·legi s’iniciarà a les 9:00h.
per a totes les etapes i finalitzarà en acabar les classes del matí.
Els alumnes de Batxillerat realitzaran activitats de voluntariat.
 Haurà servei de menjador.
 Els horaris de sortida per els alumnes que es quedin a dinar
seran els següents:
 Infantil:
de 13:45h. a 14:00h. (porta del C/ Castillejos)
 Primària: de 13:45h. a 14:00h. (porta de l’Av. M.D.
Montserrat)
 Secundària: de 13:45h. a 14:00h. (porta de l’Av. M.D.
Montserrat)

El col·legi tancarà puntualment les seves portes a les 14:30h.
En el cas que el vostre fill es quedi habitualment al menjador i decidiu
que aquest últim dia no es quedi, ho heu de posar en coneixement del
tutor del vostre fill a través de l’agenda escolar, abans del dia 15 de
desembre.
Les classes es reprendran el dimarts, dia 8 de gener de 2019 en
l’ horari habitual de cada etapa.
El dimarts 8 de gener de 2019 els alumnes de Parvulari i de Primària
podran portar una joguina de Reis per a compartir amb el companys.
Amb el desig de poder compartir aquests moments entranyables de la
vida escolar amb vosaltres rebeu una cordial salutació.
L’Equip Directiu

