
 

     FESTA DE  

NADAL  2014     

 

Benvolgudes famílies: 

Cada any, celebrem el Nadal a l’escola i esperem que vosaltres, com sempre, hi col�laboreu. 

Com ja és tradició, guarnirem el vestíbul i els passadissos de l’escola amb motius nadalencs.  

La col�laboració d’aquest any de les famílies serà confeccionant UNES BOLES DE 

NADAL, per penjar-les i guarnir l’escola.  

Podeu fer les transformacions que vulgueu, utilitzant els materials que cregueu més 
adients. 

Volem que siguin de diferents grandàries grans o petites. Deixeu volar la vostra imaginació 

que com sempre és fantàstica! 

Podeu començar a portar els treballs a l’escola a partir de dilluns dia 10. Els feu 
arribar al/la vostre/a mestre/a. 
 

Aquest any, el dia 15 de desembre, inaugurarem el segon pessebre fet per tots els 

alumnes de l’escola.                           
  

                CANTADA DE NADALES              
 

Degut a la gran quantitat de famílies que hi volen assistir i atenent la capacitat dels espais de que 
disposem, el festival de Nadal aquest any es farà en tres dies diferents .  
Us demanem que respecteu el dia assignat, en el que  actuí el vostre fill o filla.  
 

Dimarts 16 de desembre :  Alumnes de  4ts. 5ès, 6ès. 
Dimecres 17 de desembre :  Alumnes de 1rs, 2ns i 3rs. 
Dijous 18 de desembre :    Alumnes de P3s, P4s, P5s. 

 
Horari d’entrada famílies  a les 3:15’ per la porta  del carrer Villarroel 
 

• VESTUARI:  Per la cantada tots els alumnes hauran d’anar ve stits 
de la següent manera 

• Samarreta o camisa o brusa o jersei de color BLANC                                      
• Pantalons i/o faldilla de color blau marí o negre  (FOSC)   
• Alumnes de sisè: vestuari de color negre  

 

• TOTS ELS ALUMNES hauran de portar un  gorro,  
preferentment de llana, del color i format que es 
vulgui.                                                     

 

DIA DE PORTES OBERTES  Quan acabin els concerts, les famílies 
podreu visitar tota l’escola, tant la part d’Infantil com la de Primària, saludar els mestres dels 
vostres fills i filles i veure les aules. 
Us esperem amb tota la il·lusió i, sobre tot, els vostres infants. Fins aviat SE 
RVEIS 

AMPA  

-L’EQUIP DIRECTIU I L’EQUIP DE MESTRES- 
 
 

 



� SOLIDARITAT AMB ELS AVIS NECESSITATS 
Ens tornem a adherir a la campanya Avísmon Catalunya. Durant els dies 10, 11 
i 12 de desembre, podreu portar algun tipus d’aliment envasat perdurable i que 

no tingui la caducitat curta. Ajudarem als avis i àvies més necessitats a fer una 

mica més agradable el Nadal. Les famílies que hi vulgueu participar doneu als 

vostres fills/es els productes que cregueu convenients i ells mateixos els dipositaran 

dins d’unes capses preparades que hi haurà al vestíbul per poder deixar els 

aliments. Us adjuntem un tríptic informatiu. 

També durant aquests dies si voleu acompanyar-los ( sobretot els d’Infantil per no 

pujar a les classes carregats), els pares i mares podreu entrar al vestíbul de l’escola 

a partir de les 16h40’, quan ja hagi sortit l’alumnat de primària. 

                                                                              

 

� CANTADA DE NADALES   DIES  16, 17 i 18 de  Desembre  i PORTES 
OBERTES 
 

Us recordem que una vegada estigui el concert començat, no es podrà entrar ni sortir 
del gimnàs. Durant les actuacions dels infants es necessari l’ordre i el silenci per a 

que es concentrin. Eviteu saludar i mantingueu els mòbils tancats. 
Una vegada hagin acabat la Cantada, podreu pujar a les aules i veure els 
treballs exposats i parlar amb el professorat dels vostres fills/es. 
 

Els alumnes d’Infantil, desprès de les Nadales els recollireu a les aules com cada 

dia, pugeu i baixeu per les escales metàl�liques. 
Els alumnes de primària, el dia de la seva actuació podran ser recollits a l’aula.  
 

IMPORTANT !! 
Els alumnes que aquell dia no actuïn faran la sortida amb els seus mestres 

amb  normalitat. 

En el cas de famílies que tinguin fills que el mateix dia actuïn i fills que no, 

primer recolliran els fills que no han actuat i després tots plegats,  pujaran 

a veure les aules. També us demanem que no pugeu tots alhora per no 

congestionar l’escala. Recordeu que és molt estreta i haurem de circular 
sempre per la dreta i en filera. 

Els alumnes que facin activitats extraescolars seran recollits pels propis 

monitors a l’aula, prèvia comunicació amb els pares. 

Gràcies per la vostra col�laboració 

 
� INFORMACIÓ IMPORTANT 
Aprofitem l’avinentesa per recordar-vos que les classes d’aquest primer trimestre 

acaben el dia 23 de desembre a les 13h. Per la tarda no hi haurà classe. 
 

NOTA : El servei de menjador acabarà a les 15h30’.  
També hi haurà servei extra de ludoteca, des de les 15h30’ a les 16h30’, 
prèvia inscripció i pagament al despatx de l’Ampa. 

 

Per la tarda també hi haurà activitats extraescolars i els serveis habituals   
programats amb normalitat. 
 

Recordeu que començarem totes les classes, serveis i activitats dijous dia 8 de 
gener de 2015.  

BONES  FESTES!!!   

                                                
         Equip Mestres de l’Escola Mallorca  

 
 


