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Benvolgudes famílies, 

Tot seguit us informem d’ aspectes que són del vostre interès.      

 

1. ELECCIONS AUTONÒMIQUES 

 

El dijous 21 de desembre és dia inhàbil a efectes escolars, d’acord amb 

la normativa vigent relativa a la jornada electoral. En conseqüència tots els centres 

educatius romandran tancats a efectes lectius. 

 

2. FINAL DE TRIMESTRE 

 

El proper dia 22 de desembre finalitza el primer trimestre. 

Els treballs realitzats durant aquest trimestre s’entregaran el dia 20 de desembre. 

Els informes s’enviaran per correu electrònic el dia 22 de desembre. 

Els informes d’educació infantil s’enviaran a finals de gener. 

Les vacances de Nadal són del 23 de desembre fins el 7 de gener, tots dos inclosos. 

 

3. ESMORZAR COMUNITARI 

 

El dia 22 de desembre els vostres fills i filles no hauran de portar esmorzar. Es 

realitzaran activitats de tancament de trimestre.  

 

4. L’HORARI DE L’ÚLTIM DIA  

 

 El dia 22 de desembre l’horari serà de 8:30 h a 12:30 h, no hi ha classe a la tarda. 

D’acord amb el calendari lectiu d’aquest centre, és un dia de jornada continuada 

concedida pel Departament d’Ensenyament. Hi haurà servei de canguratge de 15:00 a 

16:00 h. 

L’AMPA oferirà servei de canguratge de 16:00 h a 17:00 h si hi ha demanda. 

 

 



5. EXTRAESCOLARS 

 

El dia 22 de desembre no hi haurà activitats extraescolars. 

 

6. FESTA DE NADAL 

 

La festa de Nadal s’iniciarà a les 10:30 h al gimnàs de l’escola el dia 22 de 

desembre. 

L’ordre d’actuacions és el següent: 

 

P4 - P5: Quan arriba Nadal (País de xauxa) 

P4 - P5: I’m a little star 

P3: Ara ve Nadal (tradicional) 

P3 - 6è:  Let it Snow 

6è Somnis d’infant (Tomàs González) 

1r: Nadal és aquí (El pot petit) 

1r - 2n: Christmas makes me sing 

2n: El món seria feliç 

4t: El noi de la mare (tradicional) 

4t: White Christmas 

3r: Rock de Nadal 

3r - 5è Shake up Christmas 

5è: Cap a Betlem van dos minyons (tradicional) 

 

Un cop acabada la festa de Nadal, els alumnes es recolliran a les classes. 

Els alumnes haurien d’anar vestits de la següent manera: 

 

P3 : Samarreta vermella i texans 

P4 – P5: Samarreta negra i texans 

1r – 2n: Samarreta de colors vius: (vermell, verd, rosa, blau...) i texans 

3r – 4t: Samarreta blanca i texans 

5è – 6è: Anar mudats 

 

 

 

 



7. DIA DE LA JOGUINA 

 

El dia 8 de gener els alumnes podran portar una joguina/objecte que els hagin portat 

aquestes festes. Aquesta joguina / objecte  es compartirà amb la resta de companys. 

 

8. BIBLIOTECA 

 

Els alumnes que tinguin llibres de la biblioteca en préstec els han de tornar abans de 

divendres 15 de desembre a l’hora del pati o bé en horari de tarda de 16:00 a 17:30 h 

 

9. VI FIRA SOLIDÀRIA (DE POSTALS DE NADAL I REGALS DE DECORACIÓ) 

 

Volem agrair a totes les famílies de l’escola el suport que heu donat a la VI FIRA 

SOLIDÀRIA. L’entrega es farà properament a l’Ajuntament d’Olèrdola. 

Un cop fet el recompte, el menjar recaptat és el següent: 
 

- 90 litres d’oli 

- 91 pots de llegum cuit 

- 18, 5 paquets de llegum 

- 151 paquets de pasta de ½ kg 

- 76 paquets de pasta de 1 kg 

- 124 kg d’arròs 

- 56 kg de sucre 

- 550 litres de llet 

- 27 paquets de galetes 

- 18 tauletes de torrons 

- 5 caixes de neules 

- 1 caixa de massapà 

- 127 llaunes de tonyina 

- 2 llaunes de sardines 

- 18 pots de fruita en almívar 

- 15 brics de tomàquet fregit 

- 5 pots de tomàquet triturat 

- 2 pots de conserves de verdures  

 

TOT L’EQUIP PROFESSIONAL DEL CENTRE US DESITJA UNES BONES 

FESTES DE NADAL I BON ANY 2018!!! 


