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Apilo 

Des de l’Escola, un any més, ens hem tornat a inscriure al 
Concurs Apilo: LES PILES, A L'APILO DEL CENTRE 
EDUCATIU. 
 
El concurs es va iniciar el passat 25 de novembre i durarà fins el 
30 d’abril de 2020. Per tant, us animem a reciclar les piles 
esgotades al contenidor Apilo que tenim a l’escola per tal de 
fomentar el valor del reciclatge, a més de protegir el medi 
ambient, estalviem valuosos recursos reutilitzant moltes 
d’aquestes substàncies materials. 
 
 
 

Ajuts socioeconòmics de menjador per al curs 2019-2020 

Segons informació del Consell Comarcal, les famílies interessades en presentar una sol·licitud d’ajut 
de menjador per al curs 19-20 ho poden fer fora de termini. Per sol·licitar-ho han d’adreçar-se als 
serveis socials del municipi.  
 
Els alumnes amb ajut de menjador socioeconòmic, a partir del segon trimestre, faran ús del servei 
tres dies a la setmana:  dilluns, dimecres i divendres. 
 
 
20 de desembre: Celebrem el Nadal 

Al nostre centre, el divendres 20 de desembre fem jornada continuada, de 9 a 13h. No hi ha 
servei de menjador escolar i l’alumnat de transport serà custodiat per una monitora de transport fins a 
les 14h que marxaran. 
 
El divendres dia 20 de desembre, a les 11h, tots els alumnes de l’Escola Els Planells, realitzaran el  

concert de Nadal al Pavelló Municipal d’Artesa de Segre i volem comptar amb la presència de tots els 

familiars. Ens agradaria que poguéssim gaudir d’aquest dia tots junts. 

A més a més, ens acompanyaran el grup de música “LEXU’S”, cantant la cançó Ara és Nadal que els 

alumnes de l’escola s’han preparat amb molta alegria. 

Us hi esperem! 

 

Organització del 20 de desembre 

Els alumnes han de venir a les 9.00h a l’escola. Els alumnes de P3 han d’anar vestits foscos tant de 

dalt com de baix. P4 i P5, cicle inicial, cicle mitjà i cicle superior han d’anar vestits blancs/clars de la 

part de dalt i foscos de la part de baix. A l’escola esmorzaran coca i xocolata (gentilesa de l’AMPA) i a 

continuació els mestres acompanyaran als alumnes al pavelló per iniciar el concert a les 11.00h. 

Quan s’acabi l’acta, els alumnes tornen amb els mestres a l’escola els quals seran recollits a les 

13.00h. 

Recordem que les classes s’iniciaran altra vegada, el dimecres, 8 de gener de 2020. 

Bones Festes! 

 

 
11 de desembre de 2019 

 

També trobareu la informació d’aquesta circular a http://agora.xtec.cat/escolaelsplanells 


