
ACTES D’INUGURACIÓ OFICIAL DEL NOU EDIFICI 

10 ma� amb la presencia del Director  
General de Centres Concertats 



DIVENDRES 27 DE NOVEMBRE 
 

MATÍ 
9.30 a 10.30  
• Sor�da a Can Rius. Esmorzar organitzat per l’escola.  
Els nens i les nenes menjaran coca i xocolata.  
L’alumnat celíac �ndrà un aliment adequat. 
 
10.30 a 11.30 
Es farà una pregària per cursos:  
• De 1r a 6è de primària a càrrec del   
 P. Manel Bagunyà i el P. Jesús Bosom 
• A infan�l a càrrec del professorat durant la setmana 
 
11.30 a 13 
• L’alumnat de 6è organitzarà jocs pels nens  
 i nenes d’Infan�l. 
• L’alumnat de Batxillerat organitzarà  
 jocs pels nens i nenes de 1r a 5è de Primària. 
 
13.30 

 DINAR 
•  Es dinarà per nivells. Pels més pe�ts, com a reforç, 
 comptarem amb els monitors de menjador. 

 * Mireu indicacions al darrera . 

 

TARDA 
14.30 a 16 
• En Roger Canals, animador infan2l, farà una 
  actuació  per a tot l’alumnat d’infan�l i Primària. 
•  L’alumnat es recollirà a les 5 de la tarda a l’escola com ca-

da dia. 



 

DIVENDRES 27 DE NOVEMBRE 
MATÍ 
 

ESO (8.00 a 10.00)  
 
Tot l’alumnat d’ESO ha d’estar a l’escola a les 8,00 h. 
• Opció A: CELEBRACIÓ DE L’EUCARISTIA voluntària a la 

parròquia de Sta. Maria (L’alumnat que hi par�cipi tornarà a 
l’escola a les 10) 

• Opció B: Treball en valors a l’aula  
 
ESO (10.00 a 10.30)  
• Esmorzar compar�t tutor-grup classe 
 

  

ESO (11.00 a 14.30) 
• Ac�vitats: “Un dia de servei al poble”  

 
  L’alumnat de l’escola anirà a diferents en�tats socials i de 
  servei del poble, per posar-se a la seva disposició i poder  
  ajudar en la tasca que aquestes en�tats realitzen   
  diàriament.   
 
 Algunes de les en�tats on es prestaran aquests serveis són: 
 
  
   

 

 
 

 

De 8 a 2/4 de 4 “Caminada per la Pau”  
a Moià per a l’alumnat voluntari de 4t d’ESO 



• Els alumnes de menjador d’Infan�l i Primària �ndran un ser-
vei de pícnic. L’escola portarà el menjar al Parc de Can Rius i 
desplaçarà els monitors de menjador que treballen en 
aquest servei. 

• Les famílies que habitualment no u�litzen el servei de menja-
dor escolar podran reservar un pícnic posant-se en contacte 
amb la secretaria fins el dimecres 25 de novembre. El preu 
serà el mateix que el d’un dia de menjador esporàdic.  

BATXILLERAT 8.00 a 10.30 
 

• Classe amb normalitat  
(L’alumnat que vulgui assis�r a l’eucaris�a que es farà a la 
parròquia marxarà a les 8 amb un professor) 
 
BATXILLERAT 10.30 a 13.30 
• Esmorzar organitzat per l’escola. Menjaran coca i xoco-

lata. L’alumnat celíac �ndrà un aliment adequat. 
• L’alumnat de batxillerat organitzarà els jocs pels nens i 

nenes de Primària al Parc de Can Rius. 
 

• Funcionaran amb normalitat en finalitzar la 
diada, és a dir, a les 5 de la tarda. 


