
 

Campanya de  
Recollida de Joguines 

 

Divendres 19 i Dilluns 22  
de desembre  

 
Novament, i com els darrers set anys, col·laborem  

en un projecte solidari amb Creu Roja Joventut. 
 

A les entrades als Concerts de Nadal: 
Divendres 19 de les 15 h. a les 18 h.  
Dilluns 22 de les 17,30 a les 20,00  
 hi haurà un grup de voluntaris de  

Creu Roja que tindrà 
un espai per a la recollida de joguines. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Si voleu col·laborar recordeu que podeu portar  
joguines noves, no bèl·liques ni sexistes. 

Si no podeu assistir als concerts, podeu deixar  
les joguines, el mateix dia a les secretaries de l’escola  

(edifici Avda. Fontcuberta o edifici Bellit) 



De l’1 al 12 de desembre  
 

Recollida d’aliments  
per a Càritas de Caldes. 
L’alumnat del grup MOU-TE  

passarà per les aules fent campanya   
i l’alumnat de 6è farà la recollida el darrer dia. 

 

 
Divendres 12 de desembre  

Cadena Humana Solidària 
2/4 de 4 de la tarda  

Tot l’alumnat de l’escola, fent una ca-
dena humana, portarà els aliments re-

collits fins al Rebost de Caritas.  
 
 

Del 15 al 19 de desembre  
 

Cantada de Nadales en anglès 
De dilluns a divendres a les 17,30 h.  

a càrrec de l’alumnat d’extraescolars d’anglès 
a la mateixa aula on fan l’activitat 

 
Divendres 19 de desembre  

 
Cantada de Nadales 

de P3 a 3r de primària 
de les 15,30 h. fins a les 16,45 h.   

les famílies esteu convidades a la cantada de nada-
les que protagonitzaran els nens i nenes de P3, P4, 

P5, 1r, 2n i 3r de primària . 
 

Entrada:   Porta del carrer P. Poch  
  (pati d’infantil) 

Observacions:  
No es podran recollir els nens i nenes  

fins a les 5 de la tarda.  

Dilluns 22 de desembre  
 
Visita del Patge Reial 
A la tarda, el Patge Reial rebrà les cartes  
dels nens i les nenes d’Infantil. 
 
 
“ Mitjonins ” 
A les 17,30  
Representació còmica amb cançons utilit-
zant uns titelles confeccionats amb mitjons, 
a càrrec de l’alumnat de 4t de Primària 
per a les famílies de l’escola.  
Aquesta representació també es farà per a 
l’alumnat d’Infantil i C.Inicial dins l’horari escolar. 
a la sala d’actes  

 
Concert de Nadal 
A les 19,00 h . alumnat de 5è de Primària 
A les 20,30 h . alumnat de 6è de Primària 
a la sala d’actes de Primària.  
. 
 
Dimarts 23 de desembre  
Al matí 
Caga Tió  
per a l’alumnat més petit de l’escola. 
Col·labora: AMPA de l’escola. 

El dia 23 de desembre  
no hi haurà activitats 

 extraescolars, biblioteca, ni ludoteca  

Amb aquest símbol, activitat oberta a les famílies. 
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