PROGRAMA D’ACTIVITATS DE NADAL 2018

En primer lloc, us convidem a assistir a les següents activitats dirigides a les famílies:
*CANTADA DE NADALES a la Sala Àgora de l’escola. Entrada de les famílies per la
porta principal (núm.75) deu minuts abans de cada actuació.
. P-3 Dia 11 de desembre a les 16:45h.
. P-4 Dia 12de desembre a les 16:45h.
. P-5 Dia 13de desembre a les 16:45h
. 1r PRI Dia 17de desembre a les 16:45h
. 2n PRI-A Dia 19de desembre a les 16:30. Representació teatral “El Regal”
. 2n PRI-B Dia 14de desembre a les 16:30h. Representació teatral “El Regal”
*PESSEBRE VIVENT.- Dimarts 18 desembre a les 19h.Representació teatral de l’
alumnat de 2n d’ ESO al pati.
*EXPOSICIÓ DEL PESSEBRE a la planta baixa de l’escola. Organitzat per l’AMPA.
Aquest es presentarà al 24è concurs de pessebresque organitza el Grup de
Pessebristes de Sant Boi de Llobregat
*XOCOLATADA NADALENCA a càrrec de l’AMPA al pati. Divendres dia 14
desembre a les 17:15h
D’altra banda, us fem saber que els nostres alumnes celebraran dins de l’horari
escolar:
VISITA DEL PARE NOEL A L’ESCOLA.- Dia 17 de desembrea la tarda.
VISITA DELS REIS MAGSa P- 1 i P- 2el dia 19de desembreal matí
CANTADA DE NADALESdels alumnes de Primària. Dia 19 de desembreal
matí. (Per tal que les famílies ho puguin veure, l'Ampa s'encarregarà de la
gravació en vídeo i que, posteriorment, penjaran a la web).
CELEBRACIÓ DEL CAGA TIÓ a les aules d’Ed. Infantil.- Dia 21 de desembre
al matí.
NADALES EN ANGLÈSdels alumnes de 1r d’ESO. Dia 21 de desembreal
matí.
Per últim, recordar-vos que:
Divendres, 21 DE DESEMBRE és el darrer dia de classe (9 a 13h). No hi haurà classe
a la tarda. Es lliuraran les notesi 
nohi haurà servei de m
 enjador.
El primer dia de classe serà el 8 de gener, excepte la Llar d’Infants Mireia que
obrirà el dia 2 de gener de 2019.
Aprofitem l’avinentesa per desitjar-vos Bones Festes Nadalenques i un Feliç Any Nou.
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