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Departament d’Educació
Escola Pi Verd
C/ de Vicenç Roure i Armadà, 12
17200 Palafrugell
Tel. 972 61 04 57

Benvolgudes famílies,
S’acosta el final del primer trimestre i des de l’escola
us volem fer arribar aquesta circular informativa de
les activitats que durem a terme durant aquests propers dies.

TASCA PER LES FAMÍLIES
Com ja és tradició a l’escola Pi Verd, us demanem la vostra col·laboració per decorar l’escola.
Aquest curs la vostra tasca serà buscar una capsa de cartró (no massa gran, mida capsa de
sabates com a molt) i que l’emboliqueu com un regal amb paper ben bonic, cintes, purpurines,...
com més us agradi.
Cal que porteu la vostra capsa decorada com a molt tard el dilluns 11 de desembre.

CANTATA GENT GRAN
Un any més el centre de la Gent Gran de Palafrugell ens dóna la possibilitat d’anar a cantar
nadales al seu centre. Hi aniran els alumnes de 3r el dimecres 13 de desembre al matí. És una
activitat dins l’horari escolar. Les entrades i sortides d’aquests alumnes es faran de forma habitual.
CANTADA DE NADALES
Com ja és habitual, aquest any també durem a terme la cantada de nadales oberta a les famílies
al pavelló de l’escola.
El dilluns 18 de desembre per la tarda faran el concert els alumnes de 1r, 2n i 3r. El dimarts 19 de
desembre, també per la tarda, sereu les famílies de 4t, 5è i 6è qui podreu venir a veure els vostres
fills/es. I el dimecres 20 de desembre per la tarda, faran el concert els alumnes de P3, P4 i P5.
Més endavant us donarem més informació.

PISTA DE GEL
Aquest any tornem a tenir l’oportunitat d’anar a patinar a la pista de gel que organitza l’ajuntament.
Hi aniran els alumnes de 2n el dimarts 19 de desembre pel matí. Les entrades i sortides d’aquests
alumnes es faran de forma habitual a l’escola.

GIMCANA FOTOGRÀFICA
Un any més, els alumnes de Cicle Superior, el dimecres 20 de desembre pel matí, faran una
gimcana fotogràfica pel poble.
VISITA DEL PATGE REIAL
El dimecres 20 de desembre el Patge Reial visitarà els alumnes d’Educació Infantil i Cicle Inicial, i
recollirà les cartes que hauran preparat als Reis Mags.

TIÓ I XOCOLATADA
Amb la col·laboració de l’AMPA, el divendres 22 de desembre els alumnes d’Educació Infantil i
Cicle Inicial cagaran el Tió i els de Cicle Mitjà i Superior gaudiran d’un joc de pistes amb sorpresa.
Llavors tots plegats farem una xocolatada gràcies a la col·laboració de l’AMPA i les famílies de
l’escola.
ALTRES INFORMACIONS


Us recordem que els pròxims dimecres 6, dijous 7 i divendres 8 de desembre l’escola
romandrà tancada.



El dijous 21 de desembre, amb motiu de la convocatòria d’eleccions autonòmiques, es
considera dia no lectiu, és a dir, no hi haurà classe, l’escola estarà tancada.



El divendres 22 de desembre es farà jornada intensiva, per tant, l’horari dels nens i nenes
(inclòs els de P3) serà de 9h a 13h, per la tarda no hi haurà classe. De 13h a 15h hi haurà
servei de menjador per aquells nens i nenes que vulguin fer ús del servei.
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