
Benvolgudes famílies de l’escola:

Arriba l’època d’advent, comencem a celebrar Nadal amb tota la comunitat educativa. És
una època molt especial i volem compartir-la amb vosaltres. Com ja sabeu, la Covid
encara no ens permet fer tot allò que ens agradaria i no ens podem reunir tota l’escola
conjuntament. Malgrat això, hem organitzat diferents activitats que ens apropin a Nadal.

A continuació teniu explicat tot allò que farem i en què participarem:

Campanya del Banc d’aliments:
Com ja és costum a la nostra escola, aquest curs també col·laborarem amb el Banc
d’Aliments per la campanya “La recollida d’aliments”. L’alumnat de 6è serà l’encarregat
de dinamitzar i fer possible el gran recapte.

Des del dia 1 fins al 15 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!

Celebració de l’Advent:
A cada curs farem el seguiment de l’advent amb un calendari creat per a l’ocasió i que
s’intercanviaran entre cursos. A les aules es faran diferents activitats relacionades amb
aquesta època.

Us animem a anar preguntant als vostres fills i filles tot el que vagin fent relacionat amb
l’advent i Nadal.



ACTIVITATS QUE FAREM DURANT L’ADVENT:

Dimecres, 15 de desembre:

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

Lloc; Plaça Verdum

Horaris:

● Cicle Superior; 9:30 a 10 h.
● Cicle Mitjà; 10 a 10:30 h.
● Cicle Inicial; 10:30 a 11 h.
● Infantil; 11 a 11:30 h.

Divendres, 17 de desembre:

Entrega de tot el menjar recollit al Banc d’aliment; L’alumnat de 6è de primària
portarà tots els aliments recollits durant la campanya de l’escola.

Dilluns, 20 de desembre:

Assajos de les Nadales a la Parròquia; anirem, per cursos, a la parròquia a fer
l’assaig general de les cançons (activitat interna de l’escola).

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

(obrirem porta a les 16:45 h perquè les famílies que vulguin puguin recollir els
seus fills/es i fer-se una foto amb el Patge. Si el temps ens ho permet, estarem al
pati Luz Casanova)

Dimarts, 21 de desembre:

Fem cagar el tió; adreçat als cursos de P3 a 2n (activitat interna de l’escola)

Cantada de Nadales; Celebrarem Nadal, conjuntament amb totes les famílies que
ens vulgueu acompanyar, a la Parròquia. Anirem per cursos:
● 10 a 11 h; 3r i 4t de primària + 3r i 4t ESO
● 11 a 12 h; 5è i 6è de primària + PFI



Dimecres, 22 de desembre: (Recordem que aquest dia l’escola s’acaba a les 13 h per a
tothom.)

Amic invisible; adreçat als cursos de 3r de primària a PFI (activitat interna de
l’escola). Caldrà portar els regals, no més tard del divendres 17 desembre.

Cantada de Nadales; Celebrarem Nadal, conjuntament amb totes les famílies que
ens vulgueu acompanyar, a la Parròquia. Anirem per cursos:
● 10 a 11 h; 1r i 2n de primària + 1r i 2n ESO
● 11 a 12 h; P3, P4 i P5

L’escola es preocuparà de fer fotografies de totes les actuacions. Així doncs preguem a
les famílies de no ocupar els espais comuns i evitar el moviment de gent durant les
actuacions. Agraïm la vostra col·laboració.

Recordem que caldrà seguir totes les mesures sanitàries vigents durant tots els actes
oberts a les famílies, així que us demanem la vostra col·laboració per tal que tot es
desenvolupi amb la màxima normalitat i prudència.

Vestuari que cal portar el dia de les Nadales:

● P3; Part de dalt blanca i de baix fosc.
● P4; Part de dalt vermella  i de baix texà.
● P5; part de dalt blanca i de baix texà.
● 1r primària; part de dalt vermella + texà fosc.
● 2n primària; part de dalt verda + texà fosc.
● 3r primària; part de dalt blanca + texà fosc.
● 4t primària; part de dalt vermella + texà fosc.
● 5è primària; part de dalt verda + texà fosc.
● 6è A i B primària; part de dalt verda + texà fosc.
● 1r d’ESO: part de dalt vermella + texà fosc.
● 2n d’ESO: part de dalt verda + texà fosc.
● 3r d’ESO: part de dalt blanca + texà fosc.
● 4rt d’ESO: part de dalt vermella + texà fosc.
● PFI; part de dalt verda + texà fosc.

*TOTS ELS CURSOS DE PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA PODEN PORTAR UN COMPLEMENT AL
CAP SI EN TENEN A CASA! EN CAS DE NO TENIR-NE NO CAL COMPRAR-NE!

Us desitgem a tots i totes molt bon Nadal i feliç entrada de l’any nou!!


