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L’ESCOLA INFORMA 

curs escolar 2017-2018,       23  de novembre    nº :   2          

Actuacions a la Residència  Santa Anna 
Dilluns 18 de desembre 

Alumnes de 5è 
 Dimecres 20 de desembre 

Alumnes de P-5 
 

Pati de l’escola 
Divendres 22 a  ¾ de 4 de la tarda. 

Berenar de pa de Can Ferran i xocolata per a 
tots els nens i nenes de l’escola 

Pati de l’escola  
Dimarts 5 de desembre a les 3 de la 

tarda  
Representació de danses i cançons dels 

alumnes de Cicle Mitjà  de l’escola 
oberta a totes les famílies de Cicle Mitjà. 

 

Cantada de nadales al Polivalent del poble 
 

Dimarts 19 de desembre a les 9:30 per a 
les famílies d’E Infantil i 1r nivell i a les 
11:00 per a les famílies de 2n, 3r, 4t, 5è i 

6è de Primària. 

Benvolgudes famílies, 
 
Una vegada més us fem arribar un seguit d’informacions que esperem siguin 
del vostre interès. 
 
Roba perduda i “túpers” perduts 
 
A la consergeria de l’escola tenim un munt de roba perduda. Us preguem 
que passeu a recollir-la abans del 22 de desembre de 2017. A partir del 10 
de gener de 2018 la roba que no s’hagi vingut a recollir es donarà a Càritas. 
De la mateixa manera us demanem que reviseu si algun dels “túpers” 
recollits són vostres. Aprofitem per recordar-vos la necessitat de posar el 
nom a la roba dels vostres fills i filles. 
 
Eleccions al Parlament de Catalunya del 21 de desembre. 
 
El govern central ha declarat el dia 21 de desembre, dia de les eleccions al Parlament de Catalunya, 
com a dia no lectiu. No hi haurà escola. El dia 22 de desembre hi haurà escola matí i tarda seguint el 
calendari escolar aprovat pel Consell Escolar. 
  
 
El Nadal a l’escola 
 
Per celebrar aquestes festes hem preparat un seguit d’activitats que pensem seran engrescadores i 
positives pels nens i nenes de l’escola: 

Informes de 1r trimestre 
 
Els informes d’avaluació del primer trimestre us arribaran a casa el dimecres 20 de desembre. Us 
demanem que retorneu els sobres a l’escola. 
 
 

Molt bones festes a tothom i recordeu que, com us dèiem el Nadal passat : 
 
Quan un somni es compleix, un petit follet esbossa un somriure.  
Què el proper any, els vostres follets somriguin tots els dies! 
 
El Claustre de Professors 

 


