INFORM@’T

Full Informatiu núm.2 / 2019-2020
Benvolgudes famílies,
Tot seguit us informem d’ aspectes que són del vostre interès.
1. DIA DE LLIURE DISPOSICIÓ
Us recordem que el proper dia 5 de desembre és dia de lliure disposició, per tant
l’escola romandrà tancada.
2. LOTERIA DE L’AMPA
Recordeu que el dia 13 de desembre acaba el termini per entregar els diners.
L'import que es recull s’inverteix íntegrament en el projecte d’anglès a
l’escola que l’Ampa porta a terme amb el Richard; aquest projecte va sorgir veient la
necessitat i importància de ser coneixedor d’una tercera llengua, en aquest cas
l’anglès, que ha de donar cobertura als alumnes perquè així tinguin una millor
projecció de futur. És un projecte MOLT costós econòmicament i els recursos que
s'aconsegueixen de la venda de números per la panera ajuden a finançar-lo; es
demana la màxima col·laboració en la venda dels talonaris, i val la pena que
s'expliqui tot això a l’hora de vendre les butlletes.

3. FINAL DE TRIMESTRE
El proper dia 20 de desembre finalitza el primer trimestre.
Els treballs realitzats durant aquest trimestre s’entregaran el dia 19 de desembre.
Els informes s’enviaran per correu electrònic el dia 20 de desembre.
Els informes d’educació infantil s’enviaran a finals de gener.
Les vacances de Nadal són del 21 de desembre fins al 7 de gener, tots dos inclosos.
4. ESMORZAR COMUNITARI
El dia 20 de desembre els vostres fills i filles no hauran de portar esmorzar. Es
realitzaran activitats de tancament de trimestre.

5. L’HORARI DE L’ÚLTIM DIA
El dia 20 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.
6. EXTRAESCOLARS
El dia 20 de desembre no hi haurà activitats extraescolars.
7. FESTA DE NADAL
La festa de Nadal s’iniciarà a les 10:30 h al gimnàs de l’escola el dia 20 de
desembre.
EDUCACIÓ INFANTIL:
I’m a dàncing Christmas tree
Cantata El petit avet:
1. El petit avet
2. Sóc d’or
CICLE INICIAL:
3. El lladre del bosc
4. Les fulles de vidre
5. Un arbre especial
CICLE MITJÀ:
6. Un arbre especial
7. Un arbre com tots
8. Les fulles dels cabridets
9. Les meves agulles
Santa Claus is coming to town

CICLE INICIAL:
Rudolph, the red nosed reindeer
CICLE SUPERIOR:
All I want for Christmas is you
Ara ja és Nadal
Dret a sobreviure
Un cop acabada la festa de Nadal, els alumnes es recolliran a les classes.
Els infants haurien d’anar vestits de la següent manera:
Educació Infantil : Samarreta verda i pantalons texans.
Cicle Inicial : Samarreta vermella i pantalons texans.
Cicle Mitjà : Samarreta blanca i pantalons texans.
Cicle Superior : Mudats.
8. 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.
10. BIBLIOTECA
Els alumnes que tinguin llibres de la biblioteca en préstec els han de tornar abans de
divendres 13 de desembre a l’hora del pati.
TOT L’EQUIP PROFESSIONAL DEL CENTRE US DESITJA UNES BONES
FESTES DE NADAL I BON ANY 2020!!!

