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♦ Divendres 13 de desembre al matí, els 

nens i nenes d’educació infantil i cicle inicial 

veniu bufons i bufones per fer la foto de 

grup amb el patge reial. 

♦ Diumenge 15 de desembre es celebra una 

nova edició de la Marató de TV3 . La nos-

tra escola hi col·labora, amb els altres cen-

tres del municipi,  en les activitats organit-

zades per l’Ajuntament, realitzant postals 

de Nadal per ajudar a recaptar fons.  

♦ Les famílies sou convidades a escoltar la 

cantada de nadales i la recitació de poe-

mes al casino municipal del poble. 

EL NADAL A 

L’ESCOLA 

CURS: 2019/2020 

ACLARIMENTS I 
RECOMANACIONS 

A tota la comunitat educativa: famílies, AMPA, 

personal docent i no docent i Ajuntament. 

 

GRÀCIES A TOTHOM I BON NADAL ! 
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REFRANYS 
 

“Entre Nadal i Reis el fred correrà” 
“Boires per Nadal, migjorn o mestral” 

“Fred per Nadal i calor per Sant  
Joan, salut per tot l'any” 

 

INFORMACIÓ  

Us animem a visitar el bloc de la nostra 

escola, cada dia hi ha més coses penjades 

dels vostres fills/es. 

https://agora.xtec.cat/ceip-salvador-espriu-roda/  



♦ Els nens i nenes d’educació infantil i 
cicle inicial han anat a cridar el Tió 
pel camí de l’aigua.  

 

♦ Concurs de dibuix per elaborar la 
postal de Nadal de l’escola i les de 
col·laboració amb la Marató de 
TV3. 

 

♦ Ambientació nadalenca del vestíbul 

i dels passadissos de l’escola. 

 

ACTIVITATS PRÈVIES PROGRAMA DE NADAL 
DIVENDRES 13 DE DESEMBRE 

MATÍ  
 
♦ Arribada del patge reial al vestíbul 

de l’escola. Els nens i nenes d’educa-
ció infantil i cicle inicial l’estaran es-
perant per donar-li la carta. 

 

 

DIMECRES 18 DE DESEMBRE 

9h: l’alumnat d’educació infantil i cicle 
superior ha d’estar a la plaça de la sar-
dana. Us demanem la vostra col·laboració 
acompanyant-los.  

9:30h: cantada de nadales i recital de 
poemes a càrrec de l’alumnat d'educa-
ció infantil i cicle superior al Casino mu-
nicipal del poble. 

11:00h: cantada de nadales i recital de 
poemes a càrrec de l’alumnat de cicle 
inicial i cicle mitjà al Casino municipal 
del poble. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

DIVENDRES 20 DE DESEMBRE 

 

♦ 10:00h: esmorzar de Nadal “coca i xo-
colata ”  

♦ Els nens i les nenes d’educació infantil i 
cicle inicial “faran cagar el Tió!” 

♦ I els nens i nenes de cicle mitjà i superior 
faran “l’amic invisible”. 

 

BONES FESTES !!! 


