
Gràcies mil!!! 

 
famílies 

Cuina Gestió 
 

Ajuntament de Roda de Berà 
 

Roda de Berà Ràdio 
 

Nens, nenes  i tot el  
personal de l’Escola 

BONES FESTES!!! 

 

 

 

 

 

 

 

NADAL… 
al Cucurull 

 

c/Joan Carles I, 17 

Roda de Berà 

TELÈFON  :977657190 

@: e3011194@xtec.ca t  
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Postals de Nadal: 
 
 

Càncer.  
Les escoles, l’institut i l’ajuntament col·laborem 

amb la  

MARATÓ de TV3 realitzant 

postals de Nadal!!!  Es posaran a la venda el cap de 

setmana de la Marató. (Més info a la pàgina web de 

l’ajuntament) 

PROJECTE DECOREM 

L’ESCOLA EN FAMÍLIA 
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DECORAREM L’ESCOLA AMB ELS REGALS 

QUE HAUREU FET AMB MATERIAL RE-

CICLAT.  

Cal posar-hi el nom 

 

RECORDEU-VOS DE  PORTAR-LES  A 

L’ESCOLA EL DIA 13 DE DESEMBRE 

 

DIA 23 DESEMBRE A LES 17:00h tarda, a l’esglesia 

de Sant Bartomeu 

Cantada de nadales amb la coral Verge de Berà i els 

alumnes de l’ewscola. 

NO HI FALTEU!!!! 

 

 

 

TORNEM EL DIA 8 DE GENER !!! 

CANTEM NADALES AL MUNICIPI 



 ON ÉS EL TIÓ? 

DIMARTS                 11/12/2018 

MATÍ  

EDUCACIÓ INFANTIL I CICLE INICIAL 

A les 9h sortirem a buscar el tió pel camí 

dels horts. Farem un joc de pistes per a tro-

bar-lo. 

Els nens i nenes hauran de portar el xan-

dall de l’escola i una motxilla amb l’ es-

morzar i l’aigua. 

DIMECRES                      19/12/2018 
MATÍ 

A les 10:00h Educació infantil, Cicle inicial i 

tercer rebrem el patge de SSMM i li entre-

garem la carta de l’escola  pels Reis Mags.  

Després tota l’escola ho celebrarem menjant 

xocolata desfeta amb coca, gràcies a mares/

pares delegats i Cuina Gestió. 

 

DIVENDRES                   21/12/2018 

MATÍ 

Educació Infantil i Cicle Inicial: 

De 9h a 10h. FEM CAGAR EL TIÓ!! 

Cicle Mitjà i Cicle Superior: 

De 11.30h a 12.45h FEM L’AMIC INVISI-

BLE!! Els alumnes hauran de portar un deta-

llet abans del dia 17 desembre, de 3€ 

aprox. 

VISITA DEL  
PATGE REIAL 

ASSAIG NADALES TOTS/ES! 

(ATENCIÓ) 

-17/12/18  
TARDA: Ed. Infantil (pares, cal portar els 

alumnes al casino a les 15h, nens de bus i 

menjador els portarem els mestres) 

-18/12/18:  

TARDA: C. Inicial i Superior (pares, cal 

portar els alumnes al casino a les 15h, 

nens de bus i menjador els portarem els 

mestres) 

-19/12/18 

TARDA: C. Mitjà  (pares, cal portar els 

alumnes al casino a les 15h, nens de bus i 

menjador els portarem els mestres) 

 

La recollida dels vostres fills els 3 dies és 

a l’escola. 

Cantada de  
nadales i 

recital  
de poemes 

DIJOUS    20/12/2018 
ED.INFANTIL I C. MITJÀ 

De 9’15h a 11’00h 

DIJOUS   20/12/2018 
C. INICIAL I C. SUPERIOR 

De 15h a 16.30h 

Cal vestir-se per l’ocasió... 

P3: texans i samarreta blanca. 

P4: texans i samarreta groga. 

P5: texans i samarreta vermella. 

1r: texans i samarreta blava.  

2n: texans i samarreta verda.  

3r: texans i samarreta gris.  

4t: texans i samarreta negra. 

5è: texans i samarreta taronja. 

6è: texans i camisa blanca. 
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Les famílies cal portar a les 15h i re-

collir a les 16’30h els/les alumnes al 

Casino. Nens/es de bus i menjador els 

portarem els/les mestres! 
  


