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Benvolgudes famílies, 
 

un any més ens trobem de nou davant les festes del Nadal i, com cada any, el Claustre de 
professors/es i la Direcció del centre us volem fer arribar un missatge d’alegria, germanor i 
solidaritat en aquestes festes tan assenyalades. 
 

També us volem informar de les activitats que durem a terme aquest final de trimestre i a les 
que cordialment us convidem a participar. 
 
 

DILLUNS, 21 DE DESEMBRE DE 2015 
 

09:30  Cantada de Nadales a càrrec dels/les alumnes d’Ed. Infantil amb la col·laboració   
instrumental dels/de les alumnes de sisè, i que tindrà lloc al vestíbul de l’escola.  
Les portes del centre s’obriran per a les famílies a partir de les 9:20 hores. 
 

11:30  Acte de signatura del compromís dels Padrins de lectura (alumnes de P5 i 6è) a les  
aules de P5 (per raons d’espai aquesta activitat serà interna). 
 

15:10  Caga Tió (amb la col·laboració de l’AMPA) davant la sala de mestres per als/les  
alumnes d’Educació Infantil i a la sala de psicomotricitat per als/les de Primària  
(activitat interna) i Conta-contes pels alumnes de Cicle Mitjà i Cicle Superior.  
 

 
 

DIMARTS, 22 DE DESEMBRE DE 2015 
 

09:20  Escenificació i cantada  a càrrec dels/les alumnes de Primària,  al vestíbul de l’escola,  
amb la col·laboració  instrumental dels/de les alumnes de cicle superior.  

 Les famílies podran entrar al centre a partir de les 9:15 hores. 
 

11:00  L’empresa que gestiona el menjador, Cuina i Gestió, ofereix a tots els/les alumnes un  
esmorzar de coca amb xocolata. Així doncs, aquest dia no cal portar esmorzar de casa.  
 

11:30 (aproximadament)  Arribada i lliurament de cartes als Patges de SSMM els Reis Mags  
d’Orient (amb la col·laboració de l’AMPA). Els Patges reals aniran en primer lloc al 
pati d’Educació Infantil per tal de rebre les cartes dels/les nostres alumnes més 
petits/es. Els familiars que així ho desitgin podran acompanyar els seus fills i filles. 
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 Un cop acabada l’entrega de les cartes dels alumnes d’infantil, els patges aniran a 
l’interior del centre per descansar i poc després s’instal·laran al pati de dalt on els/les 
alumnes de primària aniran passant per fer-los entrega de les seves cartes. 
 Els/les alumnes de 6è llegiran la carta que han escrit tots plegats, per fer arribar els  
seus desitjos per a l’any 2015 als Reis Mags d’Orient. 
 

12:40  Entrega dels informes i dels àlbums (si escau) del primer trimestre.  
 

13:00  Comiat i inici de les vacances de Nadal 
 
NOTA 
 
En cas de pluja, els actes seran a dins del centre a porta tancada (els patges passarien a recollir 
les cartes de tots els alumnes per les diferents aules). 

 
Us convidem a visitar el pessebre que hem instal·lat a l’entrada de l’escola amb l’ajuda de 
l’alumnat. 
 
 
Informem que: 

 

1) El dilluns, dia 21, no hi haurà SEP  no lectiu. 

 

2) El dimarts dia 22 es farà jornada intensiva, és a dir, les classes acabaran a les 13.00 

hores. Això no obstant, hi haurà servei de menjador; els alumnes que facin ús 

d’aquest servei hi podran romandre fins a les 15 hores.  

 

3) Així mateix, aquest dimarts, dia 22, NO hi haurà activitats extraescolars. 

 

4) Les classes es reprendran el divendres, dia 8 de gener de 2016. 
 

        
 

 

 US DESITGEM UNES MOLT BONES FESTES I UN   
                 VENTURÓS ANY 2016!!! 

 
Altafulla, a 14 de desembre de 2015  

                                                                                                    

                
LA DIRECCIÓ I  

L’EQUIP DE MESTRES  
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REPERTORI NADAL 2015 

 DIA 21 DESEMBRE: FESTIVAL INFANTIL 

P3  A Betlem 

P4  El Nadal ja és aqui. 

6è Jingle Bells (instrumental) 

P5 Arbre de Nadal 

 + Feliz Navidad  

 

 

 DIA 22 DESEMBRE: FESTIVAL PRIMÀRIA 

1r Els tres reis arriben a ciutat 

2n En navidad 

3r Imagine 

4t És Nadal a Andorra 

English * Santa Claus is coming to town 

5e El noi de la mare (instrumental) 

Rock de Nadal 

6è Jingle Bells (instrumental) 

Estimo el Nadal  
 


