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Benvolgudes famílies,  
Dijous 22 de desembre finalitzarem el primer trimestre del curs 2016/2017. Així, us volem fer arribar 
algunes informacions importants.  
 
Millores en el centre: 
L’escola està realitzant moltes millores gràcies a la implicació de tots els agents educatius. Destaquem:  
- Vam iniciar el curs amb lavabos nous a les aules de P3, i amb l’adequació i la nova pintura dels vestíbuls 
de Cicle Inicial i Educació Infantil.  
- Es van sanejar i pintar les portes exteriors del carrer San Ramon i Josep Mitats.   
- Es va adequar tota la zona de joc simbòlic d’Educació Infantil, entre d’altres actuacions tornant a pintar la 
caseta. 
- S’ha adequat el pati d’Educació Infantil i Cicle Inicial amb proteccions per les cantoneres.  
- L’alumnat de 6è va fer un grafit a la paret posterior dels vestíbuls dins el projecte “Artistes a les escoles”. 
- Fa pocs dies que es van instal·lar llums a la part inferior del pati de cicle mitjà i superior per assegurar un 
bon enllumenat de les activitats extraescolars.  
I segur que durant l’any 2017 tindrem moltes altres actuacions, com l’adequació parcial ja prevista del pati 
de cicle mitjà i superior. 
 
 
També agrair la implicació de moltes famílies que han assistit a les xerrades pedagògiques de l’escola i 
que estan participant en les investigacions o en altres activitats d’aula o de centre. Durant el segon i tercer 
trimestre es programaran altres xerrades i activitats a càrrec de l’AMPA i de l’escola.  
 
I felicitar-vos per la gran participació en el XIX concurs de Postals d’Hivern, donant l’enhorabona a la Mar 
Nieto (2nB) com a guanyadora del concurs. Dimecres rebreu la seva felicitació juntament amb un petit 
treball dels alumnes de cicle superior.   
 
 

Activitats que s’estan o es realitzaran durant aquests dies 
 
- Els/les alumnes d’Educació Infantil han inaugurat les activitats de Nadal realitzant els concerts a les seves 
aules durant els dies 13, 14 i 15 de desembre.  
- Els/les alumnes de Cicle Superior estan visitant les Llars d’Avis de Les Fonts per cantar Nadales, una 
activitat molt bonica i emotiva tant per la gent gran del barri com pels propis alumnes (15 de desembre 
5èA, 16 de desembre 6è i 19 de desembre 5èB).  
- L’alumnat d’Educació Infantil i Cicle Inicial ja ha rebut la carta del Tió i l’han pogut trobar al pati de 
l’escola. Ara és molt important tapar, cuidar i alimentar-lo molt bé perquè el Tió cagui la setmana vinent.   
- L’alumnat de primària realitzarà els seus concerts de Nadal a la Torre Julià el 19, 20 i 21 de desembre.  
- I dimecres 21 de desembre lliurarem els informes de l’alumnat de Primària.  
 
 

Activitats de dimarts 22 de desembre – últim dia del trimestre 
 
- L’activitat del Caga Tió per l’alumnat d’Educació Infantil i Cicle Inicial.  
- L’activitat del Quinto per l’alumnat de Cicle Mitjà i Superior. 
- Una xocolatada i un petit esmorzar per a tots els nens i nenes, apte també per l’alumnat amb 
al·lèrgies a la lactosa i al gluten.  Hi haurà suc de taronja i galetes per a l’alumnat amb al·lèrgia als 
fruits secs.  Així que no caldrà portar esmorzar de casa gràcies a l’obsequi que ens fa l’empresa Xarxa 
Educadors Lleure (menjador escolar).  
 
Recordeu també que dijous 22 de desembre realitzarem jornada intensiva; de 9h a 13h. Els usuaris 
del menjador escolar estaran a l’escola de 13h a 15h, i els usuaris del transport escolar sortiran a les 15h 
de l’escola.  
Aquest dia no hi haurà cap de les activitat extraescolars organitzades per l‘AMPA.  
 
Ens tornarem a veure dilluns 9 de gener de 2017.  
Molt bones festes i desitjar-vos molt bon any 2017.  
 
Atentament,  

L’Equip de Mestres     

Sant Quirze del Vallès (Les Fonts), 16 de desembre de 2016 

 


