
Per conèixer més sobre la vida  
de St. Josep Calassanç visiteu la nostra web 

caldes.escolapia.cat 

 Els alumnes de menjador d’Infantil i Primària tindran 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 utilitzen el servei de menja-
dor escolar podran reservar un pícnic posant-se en contacte 
amb la secretaria fins el divendres 21 de novembre. El preu 
serà el mateix que el d’un dia de menjador esporàdic.  

BATXILLERAT (8 a 11) 
 

 Classe amb normalitat 
(L’alumnat que vulgui assistir a l’eucaristia que es farà a la 
parròquia marxarà a 3/4 de 9 amb un professor) 
 
BATXILLERAT 11.00 a 14.15 
 Esmorzar organitzat per l’escola. Menjaran coca i xoco-

lata. L’alumnat celíac tindrà 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. 



DIJOUS 27 DE NOVEMBRE 
 

MATÍ 
9.30 a 10.30  
 Sortida a Can Rius. Esmorzar organitzat per l’escola.  
Els nens i les nenes menjaran coca i xocolata.  
L’alumnat celíac tindrà 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  
 A infantil a càrrec del professorat durant la setmana 
 
11.30 a 13 
 L’alumnat de 6è organitzarà jocs pels nens  
 i nenes d’Infantil. 
 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 petits, com a reforç, 
 comptarem amb els monitors de menjador. 

 * Mireu indicacions al darrera . 
 

TARDA 
14.30 a 16 
 En Noé Rivas, animador infantil, farà una 
  actuació  per a tot l’alumnat d’infantil i Primària. 
  L’alumnat es recollirà a les 5 de la tarda a l’escola 
com cada dia. 

SETMANA DEL 24 AL 28 DE NOVEMBRE 
 

Durant la reflexió matinal es treballarà el lema de Pastoral 
d’aquest curs: “Escolta el silenci” i es relacionarà amb Sant Josep 
Calassanç. 

 

DIJOUS 27 DE NOVEMBRE 
MATÍ 
 

ESO (8.45 a 10.15)  
Tot l’alumnat d’ESO ha d’estar a l’escola a les 8,45 h. 
 Opció A: CELEBRACIÓ DE L’EUCARISTIA voluntària a la 

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

 Opció B: Treball en valors a l’aula  
 

ES0 (10.15 a 10,45) 
 Esmorzar compartit a l’aula amb el grup classe 

  

ESO (11  a 14. 15) 
 Activitats: “Un dia de servei al poble”  

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

 

 
 
 

 

De 9 a 2/4 de 4 “Caminada per la Pau”  
a Moià per a l’alumnat voluntari de 4t d’ESO 


