
 

 

 

 

 

 

 

Bon Nadal i 

Feliç Any 

Nou 



Benvolgudes famílies de l’escola: 

Com cada any ens disposem a celebrar Nadal amb els vostres fills i filles. Aquest any serà                 
una mica diferent, amb l’objectiu de complir amb les mesures covid-19. 

 

Dimecres, 9 de desembre:  

● Entrega d’aliment al Banc d’aliment; L’alumnat de 6è de primària portarà           
tots els aliments recollits durant la campanya de recollida a l’escola. Tindran            
presents totes les mesures Covid-19, per tal de dur a terme l’activitat d’una             
manera segura i responsable.  

 

Dimecres, 16 de desembre:  

● Arbre de Nadal del Barri; adreçat als cursos de primària. Cada grup a             
l’horari establer anirà davant l’arbre del Barri i deixarà la decoració de            
Nadal i cantarà una Nadala. Les famílies ens podeu acompanyar (recordant           
sempre les mesures Covid-19) 

Lloc; Plaça Charlot (pendent de confirmar) 

Horaris;  

○ 9 a 9:30h; 6è 
○ 9:30 a 10h; 4t 
○ 10:00 a 10:30h; 2n 
○ 10:30 a 11h; 5è A 
○ 11 a 11:30h; 5è B 
○ 11:30 a 12h; 3r 
○ 12 a 12:30h 1r 

 

Divendres, 18 de desembre:  

● Ens visita el Patge Reial adreçat als cursos de P3 a 2n de primària (a càrrec                
de l’AFA). 
Hora; de 15:00 a 17:00h (activitat interna de l’escola) 
 

 
Dilluns, 21 de desembre: 
 

● Fem cagar el tió; adreçat als cursos de P3 a 2n (activitat interna de l’escola) 
● Amic invisible; adreçat als cursos de 3r de primària a 4t ESO (activitat             

interna de l’escola) Caldrà portar els regals, no més tard del divendres 18 de desembre. Així                
els regals que es porten estaran 48 h en quarantena. 
 



● Cantada de Nadales (virtual) A la web de l’escola trobareu tots els grups             
cantant la Nadala d’aquest any. Aquesta es preparà i gravarà dies abans a             
l’escola.  

. 

Campanya recollida d’aliments: 

Com ja és tradició, aquest curs també col·laborarem amb el Banc d’Aliments per la              
campanya “La recollida d’aliments”. Com ja sabeu, els alumnes de 6è seran els             
encarregats de dinamitzar i fer possible el gran recapte.  

Així doncs, d’avui fins al 4 de desembre, totes aquelles famílies que vulgueu             
col·laborar podeu portar els vostres productes a l’escola. 

Una vegada més, moltes gràcies per la vostra disposició i solidaritat!  

 


