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RECORDEU!!! 
Fins dijous, 13 de desembre, es pot fer la 

paga i senyal de les colònies d’educació infantil 

i cicle inicial.  

I fins al dia 18 de desembre, la paga i se-

nyal de les colònies de cicle superior. 

 

Dijous, 20  desembre: 

- Donarem els informes i la primera setmana 

de gener farem les entrevistes. 

- No hi haurà SEP (repàs). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Divendres, 21 de desembre, horari intensiu. 

De 9 a 13 h. menjador de 13 a 14.15 h. 

VACANCES DE NADAL  

FINS AL DIA 8 DE GENER 

 

Dimecres, 19 a la tarda:  

BERENAR SOLIDARI 

Preparat pels alumnes de cicle superior. A 

partir de les 16.30 . El que es recapti serà 

destinat a la Marató de TV3. 

Dijous,20  al migdia 

  DINAR DE GERMANOR 

Organitzat per l’AFA, els nens i nenes que es 

quedin faran cagar el TIÓ. 

Animeu-vos a apuntar-vos, l’AFA necessita 

l’ajuda de tothom. 

Dijous,20  a la tarda 

CONCERT PER LA 

 MARATÓ de TV3 

Tots els alumnes de l’escola 

participen d’aquest concert 

solidari, recordeu que els 

diners recaptats van en be-

nefici de la  

Divendres ,21  al matí 

Gimcana solidària. Esmorzarem coca i xoco-

lata (per gentilesa de       

l’AFA). Després del pati fa-

rem cagar el tió i amics in-

visibles. 

 

ACTIVITATS DE LA SETMANA 

Durant aquesta setmana els diferents cicles  treballarem temes relacionats 

amb la malaltia del Càncer (tema aquest any de la Marató de TV3). Els més 

petits ho farem des de la perspectiva dels nens i nenes que pateixen una 

malaltia i han d’estar un temps a l’hospital, els PALLAPUPES ens ajudaran a 

introduir el tema. Els més grans ja poden reflexionar més sobre les malalties i 

ho faran des de la perspectiva més investigadora com ho fan,... 
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