
 

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 de primària: 
Divendres 19 de les 15 h. a les 18 h.  

Dilluns 22 de les 17,30 h. a les 20,00 h. 
 hi haurà un grup de voluntaris de  

Creu Roja que tindrà  
un espai per a la recollida de jo-

guines. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

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 Caldes 

  
Divendres 12 de desembre  

 
Cadena Humana Solidària. 2/4 de 4 tarda  

Tot l’alumnat de l’escola, fent una cadena humana, portarà els 
aliments recollits fins al Rebost  

 
 

Divendres 19 de desembre  
 

A les 18:30 h 
 

Concert de Nadal  
Conte de Nadal “Nadal, llum i misteri” 
a càrrec de tot l’alumnat de 1r d’ESO, 

a  l’església de Santa Maria 
 

Dilluns 22 de desembre  
 

Al matí 
 

Celebració del Nadal 
Durant el matí, l’alumnat de 1r a 4t d’ESO, 

 faran una pregària de Nadal  
preparada per l’alumnat de 3r d’ESO 

 
A la tarda ( 16:00 a 18:00) 

 

Concert de Nadal  
Conte de Nadal “Nadal, llum i misteri” 
a càrrec de tot l’alumnat de 1r d’ESO, 

a  l’església de Santa Maria 

Dimarts 23 de desembre  
 

De 8 a 9 Batxillerat 
 

L’alumnat de Batxillerat farà la Celebració del Nadal  
a la sala d’actes de l'edifici del carrer Bellit (a ESO) 
 

De 9 a 11:30  ESO i Batxillerat 
 

Cantada de Nadales  
L’alumnat i el professorat d’ESO i Batxi-
llerat faran una cantada de nadales al 
pati de l’escola 
 
Tradicional i col·lectiu Caga Tió  
(Felicitació de Nadal) 
 

 
A les 11:30h 
 
 

Esmorzar a càrrec de l’escola.  
L’alumnat celíac tindrà un es-
morzar adaptat  
 

De 12 a 13:15 ESO 
 

Activitats nadalenques 
 

D’11:30 a 14:15 Batxillerat 
 

L’alumnat de 1r i 2n de batxillerat es desplaçarà a l’edifici de 
l’Avda. Fontcuberta per esmorzar i fer altres activitats 
 

De 3:00 a 5:00 de la tarda ESO 
 

Amb aquest símbol, activitat oberta a les famílies. 
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