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Benvolgudes famílies, 

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

 

1. PROJECTE ESCOLES SOMRIENTS 

 

Ja fa uns anys que duem a terme el projecte escoles somrients. Aquest projecte ens 

permet col·laborar amb l’ONG “Sonrisas de Bombay”. Durant el curs realitzem diferents 

activitats, unes pedagògiques on l’alumnat de cicle superior intercanvia cartes en 

llengua anglesa amb l’alumnat de l’Índia i durant els primers mesos de l’any 2022 

realitzarem una connexió amb l’escola de Bombay per tal que es puguin conèixer i poder 

parlar una estona. D’altra banda ens agrada realitzar activitats de caire social, perquè 

creiem que és interessant educar l’alumnat en aquest tipus de col·laboracions. Per dur a 

terme aquesta proposta hem pensat de realitzar: 

 

Activitat 1 - Venda de llimones: Tenim els llimoners de l’escola plens de llimones i no volem 

que es facin malbé. Prepararem bosses, i com altres anys, en podreu adquirir donant la 

voluntat. Quan les tinguem preparades, ja us ho farem saber, però si voleu fer comanda 

ho podeu anotar a l’agenda o bé dir-ho directament als/les vostres fills/es. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Activitat 2 – Xocolatada: El dia 21 de desembre farem una xocolatada solidària a l’hora 

d’ esmorzar. L’aportació és voluntària però com a mínim 1 € que es farà arribar a la tutora 

durant els dies 15, 16 i 17 de desembre. Donem les gràcies a l’AMPA i a Fundesplai per 

col·laborar en aquest esmorzar. 

 

Activitat 3 – Concurs fotogràfic “ Petjades “: Aquesta activitat està pensada per fer-la en 

família i podrà ser en tres modalitats: 

1. Objectes antics. 

2. Moments de la vida quotidiana. 

3. Àpats de Nadal. 

 El preu de la inscripció és de 2 € per participant. Podeu presentar com a màxim una foto 

per categoria i alumne/a ( 3 fotos). 

El pagament per participar en el concurs de fotografia es realitzarà la setmana del 13 al 

17 de desembre al tutor o tutora. 

Un cop fetes les inscripcions, us facilitarem les bases del concurs i el correu on heu 

d’enviar les fotografies. 

El termini de presentació de fotografies serà el 9 de gener. La primera setmana  de gener 

triarem les fotos guanyadores, una per categoria, i entregarem els premis. 

Amb totes les fotos rebudes, prepararem una exposició. 

 

Us animem a participar en totes les nostres activitats!!! 

 

2. FINAL DE TRIMESTRE 

 

El proper dia 22 de desembre finalitza el primer trimestre. 

Els treballs realitzats durant aquest trimestre s’entregaran el dia 21 de desembre. Els 

arxivadors de Cicle Inicial i Cicle Mitjà es retornaran a l’escola el 10 de gener amb totes 

les feines del trimestre.  

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

Els informes d’educació infantil s’enviaran el mes de gener. 

Les vacances de Nadal són del 23 de desembre fins al 9 de gener, tots dos inclosos. 

 

3. ESMORZAR 22 DE DESEMBRE 

 

Educació infantil: El tió ens cagarà l’esmorzar de l’últim dia. 

Educació primària: És portarà l’esmorzar de casa. 



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’Educació.  

 

5. FESTA DE NADAL 

 

Aquest curs farem la festa presencial per cicles. Aquí us presentem l’organització: 

 Poden assistir al centre DOS MEMBRES PER FAMÍLIA. 

 Un cop al gimnàs estareu asseguts per nuclis familiars.  

 Es recomana portar mascareta FPP2. 

 L’entrada serà pel c/ Wilson. 

 La sortida serà per la pista de l’escola. 

 Detall dels horaris:  

- A les 9:00 h Educació Infantil 

- A les 9: 45 h Cicle inicial 

- A les 10:30 h Cicle mitjà 

- A les 11:15 h Cicle superior 

En acabar tots els actes, retornarem a les classes i entregarem  l’alumnat a les 12:30 h 

com cada dia. 

 

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

Educació Infantil : Samarreta verda. 

Cicle Inicial : Samarreta blanca i texans. 

Cicle Mitjà :  Samarreta llisa de colors. També els hi podeu posar guarniments de Nadal 

(diademes, barretines o barrets amb detalls de Nadal...) 

Cicle Superior : Mudats amb guarniments de cap d’any (serpentines, barrets, ulleres...) 

 

 

6. DIA DE LA JOGUINA 

 

El dia 10 de gener els alumnes podran portar una joguina/objecte que els hagin portat els 

reis aquestes festes. 

 

 



TOT L’EQUIP PROFESSIONAL DEL CENTRE US DESITJA UNES BONES 

FESTES DE NADAL I BON ANY 2022!!! 
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