
 

                                                                  

 

Benvolgudes famílies: Us informem de les activitats  i iniciatives del nostre centre. Aquesta  
informació també la trobareu a la web de l’escola.   
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--------------------- 
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FIRA DE JOGUINES DE 2a MÀ 

Cantada Nadales 
5è a La Draga 10h  

 
Berenar solidari  
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Cantada Nadales 
3r a la residència  

Les Onades 
9:50h  
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nadales de Canal 
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-------------------- 
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---------------------- 
Qui són els 

pastorets de 
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---------------------- 
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----------------- 

 
CAFÈ TERTÚLIA  

15h 

FESTIVAL 
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• 15 a 16h : 
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DIADA DE LA MÚSICA: Volem agrair la 
col·laboració  
de tots el pares i mares  i exalumnes que van 
participar en els tallers. 
Va ser una jornada fantàstica per a tots els 
nens i les nenes de l’escola. 
Durant aquest mes, podreu veure el recull de 
fotos a la web de l’escola. 
 
 
AMÍLIES VOLUNTÀRIES: Aprofitem per agrair 
la col·laboració de les mares i pares que estan 
ajudant a millorar l’entorn i els espais del 
centre. 

CONSELL ESCOLAR:  Us informem que 
Dilluns 4 de desembre  es realitzarà  un 
Consell Escolar per aprovar el Pla anual,  
document on es presenta el Pla de treball de 
l’escola i les activitats a realitzar durant aquest 
curs 2017-18. S’informarà de les novetats en 
l’AMPA i es parlarà també de les millores 
pendents de realitzar a l’escola per part de 
l’Ajuntament. 

REUNIÓ DE Famílies DELEGATS/DES: 
dimecres 13 de desembre de 2016 a les 15h. 

PASTORETS DE CUBELLES:  E l grup de 
teatre del Casal de Cultura de Cubelles està 
preparant l’obra els Pastorets de Josep Maria 
Folch i Torres per representar-la els dies 13 i 14 
de gener. Fa 10 anys que no es feien a 
Cubelles i aquest any es tronarà a representar. 
Els dimecres 13 i dijous 14 de desembre 
vindran a la nostra escola a explicar als nens i 
les nenes quès vols dir aquesta representació. 
Ja rebreu més publicitat. 

TOAK APP SCHOOL: Us recordem que us heu 
de baixa l’aplicació al vostre mòbil. Volem 
començar a enviar els comunicats de l’escola i 
AMPA al gener. 

ACTIVITATS PER RECOLLIR DINERS PER 
AL VIATGE DE 6è, a part dels berenars 
solidaris:  

- FIRA DE JOGUINES DE 2na mà:  dimarts 13 i  
dimecres 14 i a les 16:30h, podreu comprar 
joguines a 1, 2 i 3 euros.  

- PANERA DE NADAL : es venen els números 
a 1 € i es farà el sorteig del 21 de desembre a 
la tarda. Aviat podreu veure la panera al hall de 
l’escola.. És fantàstica!!! 
- CALENDARIS del 2018  fets pels nens i les 
nenes de 6è a 2 € 
- FIRA DE NADAL DE CUBELLES , dissabte 15 
i diumenge 17 de desembre,  la nostra escola 
tindrà una parada on es podran comprar 
manualitats fetes pels nens i les nenes de 6è i 
les seves famílies. 
 
CANTEM AL NADAL AL CANAL BLAU:   Com 
cada any, l’escola participa d’aquesta activitat 
que organitza el Centre de Recursos 
Pedagògics del Garraf i Canal Blau 
Televisió. Els alumnes de P5 preparen una 
nadala. Dimarts 12 de desembre és la 
gravació . Anirem  als estudis de Canal Blau 
Televisió de Vilanova per fer l’enregistrament.  
Els alumnes viuen una experiència única 
(càmeres, llums, plató…)  Durant les vacances 
de Nadal s’emetrà pel canal blau,. 
 
CANTADA DE NADALES  

• A LA LLAR D’INFANTS LA DRAGA:  els 
nens de 5è divendres 15 aniran a les 10h 
a cantar nadales als més petits. 

• A la Residència d’ avis Sant Cugat :  els 
nens i les nenes de 2n aniran el dimarts 
12 a les 10:45h a cantar nadales als avis. 

• A la Residència les Onades:  A les 9:50h,  
els nens i les nens de 3r aniran a cantar 
nadales als avis.  

 
CAFÉ-TERTÚLIA : Dimarts 19 de desembre a 
les15h: Eduquem i regalem. Una tarda de 
reflexió sobre com podem ser més educatius 
per Nadal i reis: Eduquem per un consum 
responsable. Enviarem més informació. 
 
ACTIVITATS DE NADAL A L’ESCOLA: 
FESTIVAL DE NADALES:  Ja rebreu més 
informació, però, el dia del Festival serà 
dimecres   20 de desembre i es faran 3 torns ; 
de 9:30 a 10 Infantil, d’11 a 12: 1r, 2n i 3r i de 
15:15h a 16:30h: 4t, 5è i 6è. 

 
 

 



 

                                                                  

 

DIJOUS 7 DE DESEMBRE: No hi ha escola. Dia de lliure disposició.  
                                DIJOUS 21 DE DESEMBRE ELECCIONS : NO HI HA ESCOLA.  

ÚLTIM DIA DE TRIMESTRE  22 de desembre.  És jornada intensiva , acaba l’escola a les 13h i el 
menjador a les 15:30h. 

 
 
 
 
 
COMISSIONS DE TREBALL DE L’AMPA : Us 
informem que ja estan en funcionament les 
noves Comissions de l’AMPA. Rebreu en breu 
més informació. 
 
MÚSICOTERÀPIA : Us informem la Comissió 
d’extraescolars està treballant per oferir 
aquesta activitat al 2n trimestre per a alumnes 
d’infantil i CI. Si hi esteu interessants uns 
informeu a l’AMPA. 
 
CAFÉ-TERTÚLIA :  La Comissió social de 
l’AMPA organitzarà les xarrades del cafè-tertulia 
un cop al mes. Dimarts 19 de desembre a les 
15h .organitzem una sobre educació al consum  
 
 

 
i la tria de joguines pedagògiques. Si hi esteu 
interessats/des us apunteu a l’AMPA o ho 
comuniqueu a la vostra delegat/da. 
 
FESTA DE NADAL DE L’AMPA:  Divendres 22 
de desembre a les 16:30 convidem als nens i 
les nenes de l’escola a fer cagar el Tió de 
l’AMPA. Si voleu participar-hi, cal que us 
apunteu a l’oficina de l’AMPA. 
 
EXPOSICIÓ DE FOTOS AL MENJADOR DE 
L’ESCOLA.  Als matins de 9 a 10 h podeu venir 
al menjador de l’escola a veure les fotos de les 
activitats que realitzen els nens i les nenes 
durant l’estona de menjador. 

 
                     
                      

               L’equip de mestres   i l’equip de l’AMPA Us desitja Bones Festes 

ACTIVITATS I COL·LABORACIÓ DELS PARES I MARES :  


