
AGENDA 
Dijous 3 de desembre: Taller 

Coneguem els animals. Pels nens i 

les nenes de P.3 i P.4 . Al matí. I 

6è Taller de mediació: aprenem 

dels conflictes. 

Divendres 4 de desembre:  Taller 

Les formigues. La vida dins uns 

formiguer. Pels  nens i les nenes 

de P.5. I Taller El món dels insec-

tes, pels nens i nenes de 2n.  

Dilluns 7 i dimarts 8 de desem-

bre: FESTA. 

ARRIBA EL TIÓ A L’ESCOLA. Por-

tarà mascareta?  

Dimecres 9 de desembre: 3ª ses-

sió del Taller de Narrativa adreçat 

als alumnes de 5è. I a 3r dos Ta-

llers: Els Invertebrats i  El soroll. 

Dijous 10 de desembre: 4t’s Taller 

“Bona postura, bona salut.” a la 

tarda, 4tB, taller d’alimentació salu-

dable, aplaçat del 3 de novembre. 

10 i 11 de desembre:1r i 2n. Pri-

mera sessió del Taller de poesia 

Veus i Mans. 

 

Divendres 18 de desembre: 

Lliurament d’Àlbums i informes 

del 1r trimestre  per a les famíli-

es dels alumnes de Primària (1r 

a 6è).  

 

Entre els dies 1 i 11 de 

desembre, cal que les famílies 

que s’acullen al pagament de 

material esglaonat , regularitzin 

el pagament del 1r trimestre.  
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UNA MICA DE TOT... 

 UN NADAL ENCARA MÉS ESPECIAL 

No ens podem abraçar, no ens podem petonejar, no ens 

podem trobar... Però sí podem cantar i recitar dins la 

classe i en el nostre grup habitual. El podem compartir 

virtualment. I això farem. Compartir amb tots i totes 

vosaltres les nostres felicitacions de la forma més sen-

tida  i desitjada. Aviat us farem arribar els vídeos de les 

classes.  

 

El dia 9 de desembre esperem el Tió de Nadal. El re-

brem amb mascareta, però ...ell en portarà?. Quina 

il·lusió!! 

 

El dia 21 de desembre els nens d’Infantil i C.I faran ca-

gar el Tió.  I els alumnes de C.M i C.S. rebran els detalls 

dels seus Amics Invisibles. Tots i totes ,dins la seva clas-

se, compartiran un esmorzar de Nadal amb torrons, neu-

les i panettones.  

 

DILLUNS 21 DE DESEMBRE: HORARI NOMÉS DE MATÍ 

(JORNADA INTENSIVA) 

Els horaris es mantenen: amb mateix horari d’entrada i 

de sortida esglaonada de cada grup.  

Horari de menjador: de 12:30h o 12:50 h segons el 

grup classe i tots fins a les 15h.  

Horari de recollida del transport escolar:  a les 15h se-

ran recollits els alumnes usuaris del transport escolar.  

 

ESPAI KOMTÜ (encetem un nou espai al Marinades!) 

   Benvolgudes famílies, ens agradaria explicar-vos el que estem fent a l'es-

cola! Aquests dies ens heu vist a la porta de l'escola i us ha arribat un en-
llaç per respondre a una enquesta (sí una mica llarga) per tal de poder va-

lorar d'on partim (com sou) i quin efecte tindrà la nostra intervenció en tota 
l'escola Marinada (com estareu quan marxem de l'escola). Moltes gràcies a 

tot. 

   Durant aquests mesos hem fet entrevistes a tot el personal de l'escola, 

hem observat els espais on estan els vostres fills i cap al gener podrem te-
nir una idea global de com és la vostra escola (un diagnòstic). Us anirem 

explicant! Cada mes rebreu algun vídeo per la nostra part per tal que aneu 
sabent de nosaltres i ens agradaria que poguéssiu anar participant en allò 

que us proposem. Si voleu fer alguna proposta, ho podeu fer a través de 

les delegades de classe o del tutor/a del vostre fill/a.  

   Us desitgem un feliç 2021 i cuideu-vos molt!!! gràcies per la 
col·laboració!!! 

Rebeca  i Irene  
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      Entrevistes amb les famílies de Primària al Gener: 

 

   Entre l’11 i el 22 de gener es portaran a terme les entrevistes del tu-

tor/a amb les famílies del seu grup classe per parlar del moment d’apre-

nentatge en el qual es troba l’alumne/a. I, si cal, aclarir dubtes de l’infor-

me que se us donarà el 18 de desembre i que valora el 1r trimestre del 

curs escolar. 

   Del 4 a l’11 de desembre, les famílies rebreu (en format paper 1r i 2n) 

i via mail de l’alumne/a (de 3r a 6è) un document del tutor/a preguntant 

si aquesta entrevista del gener, que durarà un quart d’hora, la voleu fer 

presencial a l’escola o telemàtica. Pel tema de les mesures Covid, se us 

demana que prioritzeu fer-la telemàtica en la mesura del possible. 

Gràcies. 

 

Nadala d’escola: 

 

    En aquest curs tan especial, hem volgut cantar, tota l’escola, la matei-

xa Nadala. No podem estar junts en un mateix espai cantant-la però hem 

fet el possible perquè ens uneixi la mateixa música i així sentir-nos tots 

més a prop. 

     U s  conv ide m a  e n t r a r  a l  b l o c  de  l ’ e s co la : 

https://agora.xtec.cat/ceipmarinada/  a veure-la i escoltar-la. Esperem 

que us agradi. 

 

 


