
- Benvolgudes famílies:  
 

Ara que s’acosten les festes de Nadal volem aprofitar per fer-vos arribar algunes informacions: 
 

• Recollida solidària d’alimentsRecollida solidària d’alimentsRecollida solidària d’alimentsRecollida solidària d’aliments:::: la nostra escola col·labora, des de fa anys, fent una aportació 

d'aliments al Cottolengo del Padre Alegre, entitat benèfica que viu de la caritat i que acull persones amb 

malalties incurables que, per la seva situació econòmica, no poden ser ateses en un altre centre. I 

continuarem col·laborant amb CÀRITAS de Vilassar de Mar. Concretament demanen: 
 

productes nadalencs           pasta cereals de nadons     oli 

 llaunes de conserva            sucre   llet de nadons      llet 
 

Els aliments es repartiran el dissabte, dia 23. Si algú ens vol acompanyar cal que es posi en contacte amb 

l’AMIPA. 

 

• Recollida de JoRecollida de JoRecollida de JoRecollida de Joguinesguinesguinesguines:::: com cada any, l’escola col·labora amb la recollida de joguines que organitza la 

Creu Roja. Cal que siguin joguines noves i no de segona mà. 

Els aliments i les joguines les podreu portar a la classe del dia 1 al dia 20 de desembre en 

horari escolar. 

 

• Mostra de Pessebres:Mostra de Pessebres:Mostra de Pessebres:Mostra de Pessebres: en aquesta mostra de pessebres hi pot participar tot l’alumnat de l’escola amb 

la col·laboració, si és el cas, de llurs famílies. 

- Els Pessebres han de ser en volum, sobre una base de 40x40. 

- Cal portar-los a la classe del 11 al 15 de desembre. 

- L’exposició de pessebres estarà oberta del 18 al 20 de desembre, de  2/4 de 5  a les 5 de la tarda a la 

biblioteca de l’escola. 

- El lliurament dels pessebres exposats i l’obsequi als participants serà el dia 22, a la una del migdia. 

 

• Fotografies dFotografies dFotografies dFotografies de grup:e grup:e grup:e grup:  com ja us vàrem comunicar, els dies 1, 4 i 5 de desembre, de 2/4 de 5 a 6 de la 

tarda, podreu veure, al menjador de l’escola, les fotos de grup on surten els vostres fills/es. Si us interessa 

comprar-les, el seu preu és de 7’50€ iva inclòs. 

 

• ConceConceConceConcert de Nadalrt de Nadalrt de Nadalrt de Nadal: el dia 22, a ¾ de 12 del migdia, hi haurà el tradicional Concert de Nadal a càrrec 

de tots els alumnes de l’escola. Hi esteu tots convidats! 

 

 

Claustre de professors i AMIPA 

      Escola del Mar, 24 de novembre 2017 

 

 

 

 

També us recordem que: 

 Dijous, 21 de desembre serà dia inhàbil i no hi haurà classe lectiva i que el trimestre s’acaba el dia 22 

de desembre, a la una del migdia. Aquest dia el servei de menjador serà fins a 2/4 de 5 de la tarda i el servei 

de permanències serà l’habitual. 


