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Castelldefels, 27 de novembre de 2009. 
Benvolguts mares i pares: 
 
 Davant la proximitat de les festes de Nadal, us volem fer coneixement del 
següent: 
 
ACTUACIONS DE NADAL: 
Es duran a terme, si no s'indica una altra cosa, al porxo del col·legi a partir de les 17.00 
hores. Hi haurà quatre torns d'actuacions:  
a)Dilluns 14 de desembre: alumnes d'Educació Infantil  

P-3: a les 17.15 hores a la classe. 
P-4: a les 17.00 hores a la sala de vídeo.  
P-5: a les 17.15 hores la sala de vídeo. 

b)Dimarts 15 de desembre: alumnes  de Cicle Mitjà d'Educació Primària. 
c)Dimecres 16 de desembre: alumnes de Cicle Inicial d'Educació Primària. 

1r EP: a les 17.00 hores. 
 2n EP: a les 17.15 hores. 
d)Dijous 17 de desembre: alumnes de Cicle Superior d'Educació Primària. 
 
VACANCES: 
Començaran el dimarts 22 de desembre a migdia; al matí hi haurà classe normal fins a 
les onze i, a continuació, celebrarem amb els alumnes la festa típica de Nadal. Aquest 
dia hi haurà servei de menjador, malgrat això preguem als pares dels alumnes que facin 
ús d’aquest servei  tinguin a bé passar-los a recollir abans de les 15.30 hores. Les 
classes començaran de nou el divendres 8 de gener de 2010. 
 
INFORMES I NOTES: 
Els alumnes d’Educació Infantil, Primària i ESO rebran l’informe d’avaluació o el butlletí 
de notes corresponent al 1r. trimestre a partir del dimecres 16 de desembre.  
 
CARAVANA D'AJUT AL POBLE SAHRAUÍ: 
Caravana d'ajut al poble sahrauí demana la col·laboració del professorat i dels alumnes 
d'aquesta escola per la recollida d'aliments per a famílies necessitades. Es demana 
exclusivament arròs, oli i llenties seques. Els aliments es recolliran fins el divendres 4 de 
desembre de 2009. 
 
NOTA: 
Us recordem també que els propers dies 7 i 8 de desembre són  festa local i festa de la 
Immaculada respectivament, per la qual cosa el col·legi romandrà tancat entre el 
dissabte 5 de desembre i el dimarts 8 de desembre, ambdós inclosos. 
 

Desitjant que passin unes bones festes, els saludem atentament 
 

LA DIRECCIÓ 
Si us plau, retalleu i retorneu al/la tutor/a 

 
He rebut del meu fill/a 
___________________________________________________________ 

 




