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Benvolgudes famílies, 

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

 

1. DIA 21 DE DESEMBRE 

 

Degut a les notícies que estan sortint en els mitjans de comunicació sobre els 

possibles conflictes (vaga, talls de carretera...) la nostra escola ha decidit continuar 

amb el programa d’actes previst dins de la festa de Nadal per al proper divendres 21 

de desembre. 

 

2. COL·LABORACIÓ AMB L’ONG “SOMRIURES DE BOMBAY” 

 

Hem efectuat recollida dels arbres fruiters de l’escola (llimones i taronges) amb la 

finalitat de fer una donació a l’ONG “Somriures de Bombay” . El representant 

d’aquesta ONG a Barcelona, va venir a l’escola per explicar en quina situació  es 

trobaven els infants, sobretot les nenes, allà a l’Índia. És per això que volem 

contribuir a través de la nostra cooperativa (dins del nostre projecte CUEME) en anar 

generant activitats per tal de fomentar una capta de diners donat que altre tipus de 

recursos difícilment arriben per temes d’aduanes. 

Per tant el dia de la festa de Nadal posarem a disposició vostra les llimones i taronges 

recollides. La capta de diners s’efectuarà a través d’una caixa inversa: donació 

voluntària pel fet de portar-me’n els cítrics. 

Amb aquesta mateixa ONG participem en el projecte que es diu Escoles Somrients en 

que els nostres alumnes intercanviaran aspectes culturals i acabarà amb una connexió 

per skype.  

 

3. RECOLLIDA DE LLIBRES I JOGUINES 

 

Si aquestes festes feu neteja de joguines i llibres en bon estat, les podeu portar a 

l’escola. 

 



4. REUNIONS DE CICLE DEL MES DE GENER 

 

Us volen recordar que en iniciar l’escola farem les reunions de cicle per tal de 

fer una recollida sobre aspectes que us puguin preocupar, traspàs de cicle, 

deures... o qualsevol altre inquietud que ens vulgueu fer arribar. La finalitat 

d’aquestes reunions és crear un clima de confiança on tothom pugui participar i 

entre tots fer créixer l’escola i millorar el seu funcionament. Ja sabeu que ens 

agradar recollir les vostres opinions i en tot cas aclarir qualsevol dubte que 

pugui sorgir. 

A totes les reunions hi haurà representació de l’equip directiu. 

Les dates de les reunions són les següents : 

Educació  Infantil Cicle Inicial Cicle Mitjà Cicle Superior 

DIMARTS 

15-1-2019 

DIJOUS 

17-1-2019 

DILLUNS 

14-1-2019 

DIMECRES 

16-1-2019 

 

 

 

TOT L’EQUIP PROFESSIONAL DEL CENTRE US DESITJA UNES BONES FESTES 

DE NADAL I BON ANY 2019!!!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


