Centre Concertat per la Generalitat de Catalunya

DIMARTS 5

JARDÍ D’INFANTS: Celebració de la 2a setmana de LA CORONA
D’ADVENT a càrrec dels nens i nenes de la classe de Valérie Decordes.
PRIMÀRIA: Celebració de la 2a setmana de LA CORONA D’ADVENT a
càrrec dels alumnes de Cicle Mitjà.
L’ERMITAGE: Sortida matinal a la Fira de Santa Llúcia i visita a la Catedral.

DIMECRES 6

TOTA L’ESCOLA: FESTA DE LA CONSTITUCIÓ (No hi ha escola).

DIJOUS 7

TOTA L’ESCOLA: DIA DE LLIURE DISPOSICIÓ (No hi ha escola).

DIVENDRES 8

TOTA L’ESCOLA: FESTA DE LA IMMACULADA (No hi ha escola).

SETMANA DE L’11 AL 15

DIMARTS 12
PRIMÀRIA:

JARDÍ D’INFANTS: Confecció dels treballs de Nadal. Totes
les classes.
MILLET, L’ERMITAGE, MN. BOSCH: Taller d’escacs.

JARDÍ D’INFANTS: Celebració de la 3a setmana de LA CORONA
D’ADVENT a càrrec dels nens i nenes de la classe d’Anna Rubiés.
Celebració de la 3a setmana de LA CORONA D’ADVENT a càrrec dels
alumnes de l’Ermitage.

DIJOUS 14

SANT FRANCESC: Taller de meteorologia a l’escola.

DILLUNS 18

JARDÍ D’INFANTS: Celebració de la 4a setmana de LA CORONA
D’ADVENT a càrrec dels nens i nenes de Margarida Muset.
PRIMÀRIA: Celebració de la 4a setmana de LA CORONA D’ADVENT a
càrrec dels alumnes de Mn. Bosch.

DIMARTS 19

PRIMÀRIA: Assemblea ordinària.

DIMECRES 20

TOTA L’ESCOLA: Festa de Nadal (més informació al full adjunt).
JARDÍ D’INFANTS: Escrivim la carta als Reis i conte nadalenc a la llum
de les espelmes. Totes les classes.

DIJOUS 21

TOTA L’ESCOLA: NO HI HA ESCOLA. JORNADA ELECTORAL.
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DIVENDRES 22

JARDÍ D’INFANTS: Fem cagar el Tió. Totes les classes.
PRIMÀRIA: FESTA DE NADAL a les respectives classes.
Cicle Inicial: “Caga Tió”, Cicles Mitjà i Superior: Amic Invisible.

Últim dia d’escola. Lliurament dels Informes als alumnes de Jardí d’Infants i Primària.

L’escola acaba al migdia.
Els alumnes de mitja pensió sortiran a 2/4 de 3 de la tarda.
Començament del 2n trimestre, el dilluns 8 de gener de 2018.

Bon Nadal !!!
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Benvolgudes famílies,
Com cada any els fem arribar els actes, horaris i informació sobre les diferents
preparades per l’Escola.

activitats nadalenques

CONCERT DE NADAL I EXPOSICIÓ DE TREBALLS
Ens plau convidar a tots els pares, familiars i amics al CONCERT DE NADAL que serà a l’església de la
Bonanova (pl. Bonanova) el dimecres 20 de desembre a les 17 h. Hi participaran tots els alumnes de l’Escola.
Els mestres els acompanyaran fins a l’església; la classe de Margarida Muset hi anirà amb autocar. Un cop
finalitzat l’acte els pares podran recollir els seus fills.
Tot seguit els convidem a l’Escola a visitar L’EXPOSICIÓ DE TREBALLS I FELICITACIONS a l’edifici de
Primària (c/ Jesús i Maria, 4) i a compartir una xocolatada amb melindros. També podran recollir els treballs i
felicitacions que els nens hauran confeccionat.
Recordem: Els alumnes que pertanyen a la coral de l’Escola hauran de portar l’uniforme de coral (texans
blaus, camisa blanca amb coll i bambes). Els nens de Valèrie Decordes i Lola Anglada ja el portaran posat
des de casa i els alumnes de Primària el portaran a dins d’una bossa i es canviaran a l’Escola.
DECORACIÓ PER A L’ESCOLA
Per tal de donar més riquesa a la decoració de l’Escola, els demanem la seva participació aportant un petit
treball confeccionat a casa. Aquest any ens agradaria que ens facin arribar una campana o un àngel construït
amb material translúcid, per poder penjar en el vestíbul de l’Escola.
TIÓ DE NADAL
Tant els alumnes de Jardí d’Infants com els de Cicle Inicial de Primària l’últim dia d’escola faran cagar el tió.
L’Escola s’encarregarà d’adquirir l’obsequi, l’import del qual és de 4€ que se’ls carregarà al rebut del mes de
desembre.
La resta d’alumnes de Primària (Cicle Mitjà i Superior) hauran de portar un obsequi per a l’amic invisible que
no superi els 4€.
CALENDARI DE NADAL
Enguany l’Escola també ha confeccionat un calendari amb fotografies i dibuixos dels alumnes. El podran
adquirir el mateix dia de la Festa al vestíbul de l’escola.
21 DE DESEMBRE: Tal i com ens ha comunicat el Departament d’Ensenyament el dia 21 de desembre no
serà lectiu a les escoles catalanes degut a la celebració de les eleccions al Parlament de Catalunya.
El Ministeri d’Educació ha decretat aquest canvi en el calendari escolar a l’empara de l’article 13.6 del reial
decret 605/1999, de regulació complementària dels processos electorals. El reial decret estableix que “en el
supòsit que el dia fixat en els corresponents decrets de convocatòria per a la celebració d’eleccions no sigui
festiu, es considerarà inhàbil a efectes escolars en el territori corresponent”.
L’endemà de les eleccions, divendres 22 de desembre, la jornada serà lectiva.
ELS DESITGEM UN BON NADAL!!!
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