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Núm. 4 

Desembre 2020 

CAGA TIÓ i  XII FESTIVAL DE NADAL 

El divendres 18 de desembre, celebrarem la tradicional cagada del tió a l’escola.  

 

Estem treballant en el XII Festival de Nadal que, com cada any, serà ben original. Degut a 
la situació actual aquest Nadal tindrem un festival virtual. El dilluns 21 de desembre els 
alumnes de l’escola podran gaudir d’aquest festival i després totes les famílies podreu 
gaudir-lo virtualment.  

Aquest dia, els alumnes sortiran a les 13h (a la tarda no hi ha escola). Els alumnes que 
fan ús del menjador escolar es podran recollir entre  les 14:30h i les 15h. 

 
 

 
DIES FESTIUS 

El proper dilluns 7 i el dimarts 8  de 
desembre són festius.  

El dilluns 21 és el darrer dia de classe i 
fem jornada intensiva, per tant, l’horari 
serà de 9 a 13h. Hi haurà servei de 
menjador. Els alumnes que facin ús 
d’aquest servei hauran de ser recollits 
abans de les 15 hores. 

 

Del 22 de desembre al 7 de gener, 
ambdós inclosos, són vacances de 
Nadal i Reis. 

MARATÓ DE TV3  

 

Com cada any, tant el poble com 

l'escola col·laborarà amb la Marató de 

TV3. Aquesta marató toca a tothom! 

Animeu-vos a col·laborar!! 

 

HA ARRIBAT EL TIÓ  

El passat 24 de novembre vam rebre una carta del Tió i ens va demanar que ja el podíem 
anar a buscar. Aquest any, degut a la situació que tenim, el Tió ens va amagar diferents 
elements que ell necessita. Amb molta il·lusió, el dia 25 de novembre hi vam anar i entre 
tots els alumnes ho vam trobar. Aquest curs, el Tió anirà  passant per totes les classes i 
així tots poder gaudir de la seva companyia. Ja podrem començar a portar-li menjar 
perquè s’engreixi i ens cagui un regalet. 

Com sempre, el nostre tió serà solidari i, per això, s’alimentarà de productes de primera 
necessitat (arròs, sucs, pasta, galetes, llet, conserves, oli, productes per nadons...).  

 
       
 

VENTA DE FLORS DE NADAL 

Aquest any l’AMPA de l’escola vendrà flors 
de Nadal amb un detall fet pels alumnes de 
l’escola.  

El divendres 4 de desembre hi haurà una 
parada a la porta de l’hort a partir de les 
16.15 hores i el dissabte 5 de desembre 

davant de l’Ajuntament de 10h a 13h. 

LLIURAMENT D’INFORMES 

Els informes del 1r trimestre dels alumnes 
d’educació primària es lliuraran el 
divendres 18 de desembre. 

RESIDÈNCIA D’AVIS 

Cada any, els alumnes de 6è anaven a 

cantar nadales a la residència d’avis de 

Vilamalla. És una activitat tant enriquidora i 

que ens aporta tants valors, que cada any 

la fem! Els nens i els avis són grans tresors 

de la nostra societat. Aquest any, però, la 

situació no ho permet. Tot i així, els 

compartirem el vídeo del nostre Festival de 

Nadal perquè també en gaudeixin! 
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