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FULL INFORMATIU ALS PARES I MARES NÚM. 6    14 de desembre de 2016 
 

1. INFORMACIONS NADAL – 2016 
 

Durant els dies 21 i 22 de desembre cada cicle realitzarà activitats al voltant de la celebració 

del Nadal, com la cantada conjunta de nadales, la rebuda de l’Ambaixador de SM Els Reis 

Mags d’Orient, fer cagar el tió, la sessió de quinto, l’amic invisible, etc.  

Necessitem que el vostre fill/ filla porti una llanterna amb piles i marcada amb el nom, a 

partir d’avui i màxim dilluns 19 de desembre.  
 

2. CALENDARI ESCOLAR 
 

L’horari de classes del dijous 22 de desembre serà de 9 a 13 h per a tots els alumnes. 

El primer dia de classe del segon trimestre serà el dilluns 9 de gener amb l’horari lectiu 

habitual.  

Aquest primer dia els alumnes d’educació infantil poden portar una joguina.  

Els alumnes de cicle inicial i cicle mitjà podran portar una joguina el divendres 13 a la tarda. 
 

3. SERVEI DE MENJADOR PER AL DIJOUS 22 (Dinar de Nadal) 
 

L’horari de sortida per als usuaris d’aquest servei serà de 15 a 15.30 h. Els alumnes dels 

cicles infantil i inicial caldrà que els vingueu a recollir. En cas que no us sigui possible, ho 

haureu de notificar per escrit o per @ al propi servei de menjador.  

Per tal de fer les previsions d’aquest dinar especial, us agrairíem que: 

 els usuaris esporàdics, si us quedareu aquest dia, feu la reserva d’aquest dinar 

especial fins dilluns 19 a les 9 h i  

 igualment l’anul·lació si algun usuari fix no es quedarà.  
 

4. CARNESTOLTES 
 

La festa es celebrarà el divendres 24 de febrer. En relació a la disfressa dels vostres fills, és 

lliure, tingueu molt present que siguin disfresses còmodes i amb visibilitat, per poder ballar. 
 

5. PRESENTACIÓ LLIBRE 
 

Aquest divendres 16, a les 19h, al menjador, l'exmestre de l'escola Francisco García 

Giménez presentarà un llibre autobiogràfic . Inclou també el seu pas per l'escola, i la seva 

vessant esportiva vinculada, entre d'altres, a l’AE BM Pau Casals amb seu en aquesta escola. 
 

6. REUNIÓ DEL CONSELL ESCOLAR 
 

Es va reunir el passat 14 de novembre i, entre d’altres, va tractar: 

 Incorporació de la nova representant de mestres per la jubilació d’un d’ells. 

 Planificació reunions ordinàries. 

 La Programació General Anual del Centre 2016-17. 

 Informació de les comissions de deutors, convivència i menjador. 

 Liquidació econòmica servei de menjador 2015-16.  
 



Avui es farà la constitució del nou Consell Escolar que estarà format per: 
 

 
 

7. L’AMPA INFORMA   
 

7.1 RECOLLLIDA DE JOGUINES 
 

La recollida de joguines acaba divendres 16 de desembre. S'estan recaptant moltes 

joguines que es lliuraran a l’associació CERMA. Us agraïm la vostra col·laboració. 
 

7.2. ARBRE DE NADAL 
 

Si encara no heu guarnit l'arbre de l'escola, a què espereu? En aquest enllaç trobareu 

més informació. 
 

7.3 QUINTO DE NADAL 
 

Els pares i mares de 6è ens ofereixen per a aquest proper diumenge 18 de desembre 

aquesta activitat lúdica amb famílies pròpia d’aquestes dates. Serà al menjador de 

l’escola, de 17 a 20 h. Us hi esperem! 
 

7.4 El dijous 22 no hi haurà activitats extraescolars, ni al migdia ni a la tarda. Només 

funcionarà el servei d’acollida del matí de 7.45 a 9h i un servei especial d’acollida per a 

aquest dia de 15.30 a 18 h (3 €) - els que s’inscriguin al Casal de Nadal tenen aquest servei 

gratuït -. 
 

7.5 CASAL DE NADAL 
 

Serveis Educatius Sant Quirze organitza un Casal de Nadal a l'escola, del dia 23 de 

desembre fins el 5 de gener. El període d'inscripcions acaba divendres 16 de 

desembre.  

Els alumnes que s'inscriguin poden venir gratuïtament el dijous 22 de desembre de 

15.30h a 18.00h a l'acollida amb activitats que ens estan preparant. Tal i com us hem 

indicat en el punt anterior, la resta d'alumnes poden inscriure's a l'acollida 

directament a l'AMPA per 3€. 
 

En nom de tot el personal del Centre i la junta de l’AMPA, us desitgem unes bones vacances 

i entrada del nou any 2017.  
 

Atentament, 

Equip directiu i AMPA 

http://ampapaucasals.cat/index.php/noticies/71-recollida-joguines
http://www.ampapaucasals.cat/index.php/noticies/95-l-arbre-dels-desigs-2016
http://www.ampapaucasals.cat/index.php/noticies/73-casal-de-nadal-2016

