
  E  S  C  O  L  A    S  O  B  I  R  A  N  S 

 

 
 ALTRES INFORMACIONS:  

 

- Recordeu que el dia 21 de desembre l’horari d’escola serà intensiu 

de 9 a 13 hores. Hi haurà servei de menjador fins les 15’30 i servei 

de ludoteca de 15’30h a 18’00h.  

- L’empresa de lleure “Lleure 3D” organitza el casal de Nadal al 

centre del dia 24 de desembre al 4 de gener. Més endavant rebreu 

més informació.      

 

 

                    Bon Nadal i Bones Festes a tothom!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 de novembre de 2012 
 

 

 

                       E  S  C  O  L  A       S  O  B  I  R  A  N  S  
 

      FESTES DE NADAL 2012 

 

  

  

 

 

 

 

 

 



  E  S  C  O  L  A    S  O  B  I  R  A  N  S 

 

 

 

Benvolguts pares i mares, 

El programa de Nadal i de cloenda d’aquest primer trimestre és el 

següent: 

 DIA 30 DE NOVEMBRE: Taller de mandales: Organitzat 

per l’AMPA i l’escola adreçat a les famílies i als mestres per tal de 

decorar el vestíbul de l’escola d’una manera lúdica i atractiva. 

 

MOLTES GRÀCIES A LES FAMÍLIES QUE HAN CEDIT UNA 
ESTONA DEL SEU TEMPS PER PARTICIPAR AL TALLER I PER 
DONAR UN COP DE MÀ A QUE LA NOSTRA ESCOLA FACI 
BONA CARA.   
UNA ABRAÇADA A TOTS I TOTES!!! 
 
 DIA 10 DE DESEMBRE: Els infants d’Educació Infantil i 

cicle Inicial aniran a buscar el Tió al bosc.  Els alumnes de cicle 

Mitjà i Superior escolliran el que serà el seu amic invisible.  

 

 DIA 18 DE DESEMBRE: Els alumnes de 5è i 6è aniran pel 

matí a cantar una nadala a la televisió de Mataró.  

 

 DIA 20 DE DESEMBRE: Farem cagar el Tió!: L’associació 

de mares i pares de l’escola ens ha cedit  

 
20 euros per aula per a què el Tió cagui un regalet per a 

cada nen/a, uns quants turrons i neules i un regalet                                                         

de Reis per a cad grup-classe.  

 

 DIA 21 DE DESEMBRE: Com ja sabeu, cada any fem el 

concert de Nadal. Enguany i degut a què no hem tingut 

l’especialista de música fins fa tot just una setmana, hem 

decidit posposar el concert de Nadal a la primavera.  

Fent-ho d’aquesta manera us podrem oferir un espectacle 

de qualitat on esperem que gaudiu plenament. Per 

substituir aquesta activitat farem Tallers de Nadal!!  
Cada mestre/a farà una postal de Nadal amb un grup 

reduït d’alumnes barrejats de P3 a 6è. Les postals de cada 

nen/a que faci el grup les dipositaran en un gran saci uns 

quants Pares Noels les repartiran aleatòriament a d’altres 

alumnes, de manera que tots i totes s’enduran una postal de 

Nadal d’algun altre/a alumne/a de l’escola.  

Aquest mateix dia es lliuraran els informes del primer 

trimestre a primària i els àlbums de P3 a 6è.  

 

 


