
 
  Ajuntament de                                                                                                                                                               Escola Municipal  
Parets del Vallès                                                                                                                                                                      Pau Vila 

 
Benvolgudes famílies, 

A continuació us detallem la programació de la última 
setmana del 1r trimestre. 

EL DILLUNS 15 DE DESEMBRE 

•••• De 15:30 a 16h.  els alumnes de P5 A i B aniran a CANTAR NADALES a la Residència 
d’avis Pedra Serrada. 

•••• Durant aquesta setmana, les mestres d’Educació Infantil (P3, P4 i P5) convidaran a 
les famílies a passar dins de l’aula, a les 16:30h,  per escoltar el VERS DE NADAL dels 
seus fills/es. 

 

EL DIVENDRES 19 DE DESEMBRE 

•••• De 9 a 11:30h. els alumnes de P4, P5 i tots els cursos d’educació primària aniran a 
visitar el PESSEBRE. Ho faran repartits en dos torns. 

 

EL DILLUNS 22 DE DESEMBRE 
 

 

•••• De 9:15 a 12 h. ens visitarà el PATGE REIAL. 

•••• De 15 a 16:30h. els alumnes d’educació infantil i cicle inicial faran cagar 
al TIÓ, i els alumnes de CM i CS faran l’Amic Invisible. 

 

EL DIMARTS 23 DE DESEMBRE 
 

Us informem que la celebració de la FESTA DE NADAL d’enguany serà el proper dimarts 
23 de desembre. Es realitzarà una CANTATA DE NADALES per part dels alumnes d’EI i 
amb l’acompanyament de la resta d’alumnes. 

• De 10 a 11h. XOCOLATADA AMB COCA. No cal que els nens i nenes portin 
esmorzar, doncs l’AMPA ha previst una xocolatada amb coca per a tots els 
alumnes del centre (tenint en compte les diferents al�lèrgies). 

• A les 11h. Cantata de Nadales a la pista. Qui vulgui pot portar un detall nadalenc 
per guarnir-se durant la festa (barretina, guirnalda, gorro Pare Noël,...). Recordeu 
que la celebració d’aquesta festa no s’obrirà a les famílies. 

• NO HI HA CLASSE PER LA TARDA! Els alumnes d’Educació 
Infantil i Primària sortiran a les 13 h. 

• Cal que vingueu a buscar els alumnes que facin ús del 
menjador abans de les 15:30h. 

 

RECORDEU:  El 2n. trimestre s’inicia el dijous 8 de gener de 2015 

•••• El primer dia d’escola del 2n trimestre, el dijous 8 de gener, tots els alumnes poden 
portar una joguina amb la qual jugaran a la tarda. 

 


