FULL INFORMATIU
NADAL 2020 – 21

ESCOLA CONGOST
Canovelles

Benvolgudes famílies,
Sense adonar-nos han arribat les vacances de Nadal, sense adonar-nos
ja ha passat un nou trimestre. Un trimestre que al setembre veiem molt
difícil de superar, degut a la pandèmia, però del que ara fem una
valoració positiva perquè, tot i les dificultats que ens hem trobat, hem
pogut fer totes les activitats programades. Els nostres alumnes han
après a treballar i conviure interioritzant les normes i hàbits de salut
necessaris per a poder continuar “la nova normalitat” i seguir treballant i
aprenent a l’escola.
Gràcies a la dedicació dels nostres mestres que, com sempre, han
treballat amb moltes ganes i il·lusió amb l’objectiu principal d’ajudar als
vostres fills en el seu camí de formació i aprenentatge.
Gràcies a vosaltres, pares, per la vostra comprensió i per fer-nos fàcil la
implementació de les normes d’aquest curs.
Desitgem a tota la Comunitat Escolar: alumnes, pares, mestres i
personal no docent que aquests dies de vacances descansem molt, que
gaudim de la família i que puguem menjar molts torrons per agafar
forces i continuar el curs amb la mateixa energia que ho hem fet fins ara.

Entre tots hem fet possible aquest trimestre
Campanetes de Nadal;
lluïssor de guarnitures
i un pessebre angelical
fet per mans de criatures.
Un avet al menjador,
al portal o bé a la sala;
un gran lot del bo i millor
damunt del bufet s’instal·la.
Mentre escumeja el xampany
a les copes dringadisses,
ens desitgem un bon any
i unes festes ben felices.
Joana Raspall

BONES FESTES i BON ANY NOU !

L’ Equip Directiu

CALENDARI DE FESTES

15,17,18 DE DESEMBRE
TIO, amic invisible i sorteig paneres de Nadal (els números premiats es
penjaran a la web de l’escola)
El divendres 18 VISITA DELS REIS MAGS

21 DE DESEMBRE
CANTADA DE NADALES

22 DE DESEMBRE DE 2020 AL 10 DE GENER DE 2021
(AMBDÓS INCLOSOS)
VACANCES
EL DIA 21 HI HAURÀ
SERVEI DE MENJADOR
FINS A LES 15:00 HORES
ES PREGA PUNTUALITAT
A L’HORA DE RECOLLIR
ELS /LES ALUMNES.

Activitats de Nadal

POSTAL CONJUNTA
Aquest curs, degut a la pandèmia, no s’ha pogut realitzar l’activitat
conjunta. Ha estat substituïda per un intercanvi de postals entre els
alumnes.

TIÓ I AMIC INVISIBLE
A partir del dimarts 15 els diferents cicles realitzaran les típiques
activitats nadalenques: cagar el tió, amic invisible...

POSTAL INSTITUCIONAL

Els alumnes de 2n. han realitzat les postals que enviem a les diferents
entitats per felicitar les festes.

VISITA REIS D’ORIENT

El divendres 18 de desembre venen Ses Majestats, els Reis de l’Orient,
els nens i nenes de l’escola lliuraran la seva carta i els recitaran un
poema.
També, com cada any, es faran una fotografia de grup.
Si esteu interessats en adquirir-la, per tenir un record d’aquest dia,
rebreu informació sobre el preu de la còpia i el termini per demanar-la
després de les vacances.
Recordeu que els beneficis obtinguts seran per les colònies dels
alumnes de final de cicle.
CANTADA DE NADALES

Aquest any, degut a la situació que estem vivint, no podem realitzar i
compartir amb les famílies la nostra cantada de Nadales al Pavelló com
tradicionalment fem.
El dilluns 21 de desembre es farà una cantada interna, en diferents
torns per a reduir l’aforament, a la nova pista poliesportiva.

Aquest dia farem jornada intensiva, i l’horari de tots els alumnes
serà de 9,00 a 13,00 h. Els alumnes de menjador es podran recollir
fins a les 15:00h.

PROGRAMA CANTADA DE NADALES
P-3
P-4
P-5

A la Nit de Nadal.
Amb la llum del fanalet.
El caganer
Snowflake

1r.

Els tres reis a la ciutat
This little light of mine!!

2n.

El camell d’orient
Jingle, Jingle Litte Bell

3r.

Nadal de colors
Iwant a hippopotamos for Chrismas

4t.

Aquí és Nadal i estic content
North Pole Rock and Roll

5è.

Nadal al teu costat
Santa Claus is coming to Town

6è

Torna a ser Nadal
Rockin around the Christmas

Mestres El Caganer

Activitats per a obtenir diners que abaratiran
el preu de les colònies
Aquest trimestre hem realitzat les següents activitats per tal d’obtenir
diners que es destinaran a abaratir el preu de les colònies:
FOTOS

Hem fet la venda de les fotos de grup que vam fer per la castanyada.
El divendres 18 farem les fotos de grup amb els patges dels Reis.
Quan tornem de vacances us informarem dels beneficis obtinguts.

PANERA DE NADAL

Tots els alumnes amb l’ajut de l’AMPA i de l’escola han participat a
omplir les paneres que rifarem. Agraïm l’ajut de les mares que les han
preparat.

VENDA CASTANYES I MASCARETES
L’AMPA de l’escola va vendre paperines de castanyes a la porta de l’escola.
També ha venut mascaretes als mestres de l’escola.

AMPA :
Com sempre volem agrair la tasca important que realitza l’ AMPA
del nostre centre, col·laborant i donant-nos suport en la nostra
feina diària.
DELEGATS PARES I MARES:
Enhorabona a totes les mares implicades en aquesta tasca.
Aquest curs més que mai la vostra ajuda ens és fonamental.

I a tota la COMUNITAT EDUCATIVA per la tasca realitzada.

Bon
Nadal
Tornarem a les classes
el proper
11 de gener

