
    

 

Data Nivell/Cicle Activitat 

Del 28 al 
dia 2 de 

desembre 

De P3 fins a 
6è 

-Treball sensibilització del malbaratament d’aliments a 
càrrec de l’equip de monitores de menjador i de l’equip de 
mestres. 

 
Del 28 al 

12/12 

 
De P3 fins a 
6è 

-Campanya de recollida d’aliments per lliurar-los a 
l’Associació Corbera Voluntària. 

 Aliments que recollirem: cacao instantani 
(Colacao, Nesquik...), llet, cereals, dentífric i 
raspall de les dents i xampú pel cabell. 

 On: cada nen/a ho portarà a la classe. 
A partir del dia 13 lliurarem els aliments recollits  a 
l’associació. 

 

 
A partir 
del dia 
5/12 

 
De P3 fins a 

6è 

Desitjos al vent 
Us demanem la vostra col·laboració per elaborar un 
objecte decoratiu per penjar als arbres del pati d’Educació 
Infantil. Es pot fabricar en qualsevol tipus de material. El 
penjoll  ha de portar un missatge incorporat. 
Cada família el pot sostenir a l’arbre que més li agradi.  
L’últim dia del trimestre (22/12) cal despenjar-lo per 
fer-li un lloc a la vostra llar.  
 

 Dia 
12/12 

P3 Anar a buscar el tió (matí). – Ens esperarà?..., -El 
trobarem?.... Aquests dies tot és molt màgic!. 
 

Del dia 
12 fins el 
dia 21/12 

De P3 fins a 
a 2n  

Tenir cura del tió 

 Alimentació:Té preferència per les peles de 
mandarina, la xocolata, les galetes, crostons de 
pa.... Això sí! de tot ..., en petites dosis. 
 

21/12 P3,P4 i P5 Fer cagar el tió 

 Durant la tarda del dia 22 de desembre. 
 

22/12 1r i 2n Fer cagar el tió 

 Durant el matí del dia 22 de desembre. 
 

22/12 De 3r  fins a 
6è 

Amic/amiga Invisible 

 Cada tutor/a s’encarrega de la dinàmica de 
l’activitat. 
 

16/12 De P3 fins a 
6è 

Assaig del concert de Nadal a la sala Diadema (matí). 

16/12 Comunitat 
Educativa 

Fira Nadalenca  

 Organitza: AMPA 

 Lloc: Pati d’Educació Infantil 

 Hora:16:30 

 No us perdeu l’exposició de postals nadalenques! 

19/12    Cantada residència Sol i Natura alumnes de 4t A i 
B entre les 10:30 h. i les 11:00h. 

22/12 De P3 fins a 
6è 

Celebració del concert de Nadal (matí).  

 Inici: a les 9.30h. 

 Finalització: quan tots els nivells hagin cantat el 



donarem per acabat!. 

 Organització: per poder respectar la normativa 
d’aforament de la sala, enguany hem hagut 
d’organitzar el concert de la manera següent: 
- Les famílies  ocupareu tots els seients de la 

platea i els alumnes a mida que vagin arribant 
a La Diadema pujaran a l’escenari, actuaran i 
tornaran a l’escola. 

- Desconeixem si hi haurà cabuda per tota 
l’afluència de famílies que  podreu assistir al 
concert.  

- En el cas de que  no hi hagi cabuda per a 
tothom us demanem que un cop finalitzada la 
cantada de cada cicle (Educació Infantil,Cicle 
Inicial, Cicle Mitjà i Cicle Superior), les famílies 
que no tinguin cap fill/a en un altre nivell, 
cedeixin el lloc a les famílies de nivells 
superiors.  

Properament us lliuràrem el programa específic del 
concert. 

 Us recordem que el dijous dia 22 de desembre és l’últim dia del trimestre. 

  Les classes finalitzen a les 13:00h   

 L’horari de la franja horària del menjador és de les 13:00h a les 15:30h.TOTS 
els alumnes (de qualsevol nivell) sortiran pel pati d’Educació Infantil. Aquest 
dia no hi haurà servei d’acollida. 

 Iniciarem el 2n trimestre el dia 9 de gener de 2017. 
 

 

 
 

Us desitgem unes molt bones festes de Nadal! 
 

 

 

 

 

 

 


