BON NADAL

ESCOLA JOAN MARAGALL
LA LLAGOSTA

PROGRAMA D’ACTIVITATS

COMUNICAT
Els dies 20 i 21 de desembre celebrarem el Festival de Nadal,
al gimnàs de l’escola.
Els pares i mares estan convidats a veure les actuacions
preparades pels alumnes dels diferents cicles, segons
l’horari següent:
DIMARTS 20 de desembre
EDUCACIÓ INFANTIL

Us recordem que els dies del festival de Nadal, els alumnes que estiguin a
l’escola, no podran assistir a veure les actuacions dels germans, ja fem una
representació perquè tots els alumnes del Centre puguin veure les actuacions
de tots els cursos. Per tant, considerem que no té cap sentit deixar d’anar a
classe.
Si alguna família valora que el seu fill-a ha de tornar a veure l’actuació dels
germans per segona vegada, aquest dia l’alumne haurà de venir amb la
família i en acabar el festival no podrà pujar a la classe.
En cas que l’actuació sigui al matí, podrà venir a l’escola a la tarda.

9:15 P3 B, P4 B, P5 B
10’30 P3 A, P4 A i P5 A
-Cantada de nadales
-Recital de poemes
-Danses

El dia 22 de desembre serà l’últim dia de classe del primer trimestre.
Aquest dia les classes acabaran a les 13h.
El servei de menjador funcionarà fins a les 15’30h. de la tarda.
A aquesta hora acabaran les activitats de l’escola fins al proper
trimestre.

15:15 CICLE SUPERIOR ( 5è i 6è )
-Recital de poemes
-Cantada de nadales
-Cançons en anglès
-Danses

DIMECRES 21 de desembre

9:15 CICLE MITJÀ ( 3r i 4t)
-Recital de poemes.
-Cantada de nadales.
-Cançons en anglès.
-Danses
15:15 CICLE INICIAL (1r i 2n)
-Recital de poemes
-Cantada de nadales.
-Cançons en anglès.
-Danses

LES CLASSES DEL SEGON TRIMESTRE COMENÇARAN EL
Dilluns 9 DE GENER DEL 2017
US DESITGEM QUE PASSEU UN BON NADAL !!!!

