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

1. DIA DE LLIURE DISPOSICIÓ
Us recordem que el proper dilluns 7 de desembre és dia de lliure disposició, per tant
l’escola romandrà tancada.

2. AQUEST CURS PARTICIPEM A LA MARATÓ DE TV3!!!
Cada any hem organitzat una Fira Solidària amb la finalitat de realitzar alguna activitat
de caire social. Aquest curs ens trobem amb dificultats a l’hora de poder interactuar amb
tots vosaltres i pensant en què, és interessant educar l’alumnat en les col·laboracions
socials, i per a donar tancament al projecte que vam dur a terme durant el confinament
sobre el Coronavirus, ens ha semblat una bona opció participar en la Marató d’aquest
any, ja que els diners van destinats a la investigació sobre el Coronavirus.
L’alumnat de 5è i 6è, ha participat en el concurs de PINTA LA MARATÓ. Aquesta activitat
consisteix en elaborar el cartell que la representarà. Aquests són els cartells :
5

6è A

5è

6è B

L’escola guanyadora d’aquest concurs es comunicarà el 14 de desembre.
Per tal de poder fer una capta de diners hem ideat tres activitats:
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 17 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 9, 10 i 11 de desembre.
Activitat 3 – Concurs fotogràfic “ Descobrint Olèrdola “: Aquesta activitat està pensada
per fer-la en família i podrà ser en tres modalitats:
1. El cel d’Olèrdola.
2. Racons amb encant.
3. M’agrada el verd.
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 14 al
18 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 7 de gener. El dia 8 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!!!

3. FINAL DE TRIMESTRE

El proper dia 21 de desembre finalitza el primer trimestre.
Els treballs realitzats durant aquest trimestre s’entregaran el dia 18 de desembre.
Els informes de primària s’enviaran per correu electrònic el dia 21 de desembre.
Els informes d’educació infantil s’enviaran a finals de gener.
Les vacances de Nadal són del 22 de desembre fins al 7 de gener, tots dos inclosos.

4. ESMORZAR 21 DE DESEMBRE
Educació infantil: El tió ens cagarà l’esmorzar de l’últim dia.
Educació primària: Us proposem que els vostres fills, preparin un esmorzar Nadalenc
(individual).

5. L’HORARI DE L’ÚLTIM DIA
El dia 21 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.

6. FESTA DE NADAL
Aquest curs no podrem fer la festa presencial, però amb tots els infants de l’escola
prepararem cançons i us les farem arribar a tots vosaltres. Aquí us deixem el recull de les
cançons que estem preparant per aquest Nadal.
EDUCACIÓ INFANTIL:
P3 : Tió de Nadal ( Pot Petit ).
Snowflake
P4 i P5 : Ja vénen els reis.
Father Christmas
CICLE INICIAL:
1r : El Nadal ja ve.
2n : Un Nadal com cal.
1r i 2n : Christmas makes me sing
CICLE MITJÀ:
3r : Primer ve el Nadal
4t : És Nadal
3r i 4t : Holly Jolly Christmas
CICLE SUPERIOR:
5è : Aquí és Nadal i estic content.
6è : Torna a ser Nadal.
5è i 6è : Shake up Christmas
Els infants haurien d’anar vestits de la següent manera:
Educació Infantil : Samarreta vermella.
Cicle Inicial : Samarreta blanca.
Cicle Mitjà : 3r. Samarreta llisa de colors.
4t. Samarreta fosca.
Cicle Superior : Samarreta blanca.

Pot ser samarreta o jersei. Ens hauríeu de fer arribar la samarreta/jersei, en una bossa
marcada, per a què se la puguin posar el dia de la gravació. Les gravacions es duran a
terme la setmana del 14 al 18 de desembre, per tant cal portar-ho abans del dia 14.
Per tal de completar “outfit” cal que porteu :
-

Per P3 amb la samarreta n’hi ha prou.

-

Per P4 i P5 : Barret de Pare Noel.

-

Per primària : complements Nadalencs ( diademes amb banyes, cintes de Nadal,
barrets...)

Ho podeu posar dins de la mateixa bossa que la samarreta o jersei.

7. DIA DE LA JOGUINA
El dia 8 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 2021!!!

