
 

Campanya de  

Recollida de Joguines 
 

Dimarts 20 i dijous 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 
 hi haurà un grup de voluntaris de  

Creu Roja que �ndrà 

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 assis�r als concerts, podeu deixar  

les joguines, el mateix dia a les secretaries de l’escola. 

Programa d’actes 



Dijous 15 de desembre 

Tallers de Nadal. Organitza AMPA 
De les 15 h. a les 16,30 h. per a pares i mares 

De les 17 h. a les 18,30 h. Per a nens i nenes 

S’informarà de la ubicació al ves.bul de primària 

 

Dimecres 21 de desembre 

Celebració del Nadal 
Durant el ma., l’alumnat de 1r, 2n i 4t d’ESO farà 

 una ac�vitat de reflexió de Nadal  

preparada per l’alumnat de 3r d’ESO. 

 

Concert de Nadal  
A càrrec de l’alumnat de 1r d’ESO 

 i de l’alumnat de 3r d’ESO a l’església de Santa Maria. 

A les 18,30 h. per a les famílies   

 

Dijous 22 de desembre 
 

De les 8 h. (BATX) / 8,30 h. (ESO) a les 10,30 h. 

Celebració del Nadal 
L’alumnat de 1r i 2n de Batxillerat farà una ac�vitat de reflexió  

de Nadal preparada per l’alumnat de 3r d’ESO. 
 

Sor,m a felicitar el Nadal! 
L’alumnat de 1r i 2n d’ESO sor�rà a repar�r 

felicitacions de Nadal! 
 

Teatre: “Conte de Nadal” de Charles Dickens 
A càrrec d’un grup d’alumnes del Club de lectors de Secundària 

 

 

 

Amb aquest símbol, ac,vitat oberta a les famílies. 

 

 

El dia 22 de desembre no hi haurà biblioteca. 

 

A les 10,30 h. 
 

Esmorzar (a càrrec de l’escola) 
L’alumnat de l’ESO esmorzarà coca i xocolata.  

L’esmorzar de batxillerat serà de xocolata desfeta i coca. 

Hi haurà esmorzar sense gluten per a l’alumnat celíac. 
 

De les 11,00. h fins les 13,00 h. 

Concert a càrrec d’alumnat de l’ESO 
Interpretaran alguns temes al pa� de l’escola. 
 

 

Lliurament de notes a l’alumnat de 1r de Batxillerat. 
 

A les 12,30 h.  

Par,ts de futbol per a l’alumnat de 2n de Batxillerat. 
 

 

De les 15 h. a les 17 h. 

Lliurament de les notes del 1r trimestre. 

(hora fixada per el/la tutor/a personal) 

 

 

A les 18 h.  

Teatre per a les famílies: 

“Conte de Nadal” de Charles Dickens 
A càrrec d’un grup d’alumnes del Club de lectors de Secundària. 

Sala Actes de Primària (entrada Av. J. Fontcuberta). 

 


