
 SERVEI DE PÍCNIC PER A L’ALUMNAT QUE UTILITZA EL SER-
VEI DE MENJADOR 

L’alumnat d’Infantil i Primària que es queda regularment al menja-
dor de l’escola tindrà un servei de pícnic. L’escola portarà el men-
jar al Parc de Can Rius i desplaçarà els monitors de menjador que 
treballen en aquest servei. 
 
 SERVEI DE PÍCNIC per a la resta d’ALUMNAT 
Les famílies que habitualment no utilitzen el servei de 
menjador escolar podran reservar un pícnic posant-se 
en contacte amb la secretaria fins el dijous 22 de no-
vembre. El preu serà el mateix que el d’un dia de 
menjador esporàdic.  

BATXILLERAT 8 o 8.30 a 10.00 
 

 Horari ordinari. 
(L’alumnat que vulgui assistir a l’eucaristia que es farà a la 
parròquia marxarà a les 8,30 amb uns professors) 
 
BATXILLERAT 10.00 a 13.00 (Cal tenir en compte que plegaran 
1 hora abans del seu horari normal) 
 Esmorzar organitzat per l’escola. Menjaran coca i xoco-

lata. L’alumnat celíac tindrà un esmorzar sense gluten. 
 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. 

#stcalassanç2018 
#comptaambmi 

#stcalassanç2018 
#comptaambmi 



 
DILLUNS 26 DE NOVEMBRE 
MATÍ 
Es farà una reflexió per cursos, al voltant del 
lema del curs “compta amb mi” 
 A Infantil, a càrrec del professorat. 
 De 1r a 6è de primària a càrrec de l’es-

colapi Víctor Filella.  
 

DIMARTS, 27 DE NOVEMBRE 
 

MATÍ 
9.30 a 11 

 Sortida al parc de Can Rius.  
 Esmorzar organitzat per l’escola: 
Els nens i les nenes menjaran coca i xocolata.  
L’alumnat celíac tindrà un esmorzar sense gluten. 
 

11 a 13,30 
 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 el monitoratge del serveis de menjador. 

 * Mireu indicacions al darrere . 
 

TARDA 
14.30 a 16 
 En Jaume Barri  
animador infantil, farà una 
actuació  per a tot l’alumnat  
d’infantil i Primària. 
  L’alumnat es recollirà a les 17,00  
a l’escola com cada dia. 

 

DIMARTS 27 DE NOVEMBRE 
MATÍ 
 

ESO (8.30 a 10.15)  
 
Tot l’alumnat d’ESO ha d’estar a l’escola a les 8.30 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 
10.15) La cerimònia serà presidida pel p. Provincial de l’Escola 
pia de Catalunya Eduard Pini. 

 Opció B: Treball en valors a l’aula  
 
 

  

ESO (10.45 a 13.00) 
 
 2n, 3r i 4t d’ESO. Cinefòrum de la pel·lícula “Campeones”. 
 L’alumnat de 1r de l’ESO anirà a la Residència Santa Susanna a 

compartir una estona lúdica amb els avis. 
 
 TARDA 

 
ESO (15.00 a 17.00)  
 
 Taller sobre la pel·lícula “Campeones”. Treballarem els valors 

reflectits en aquest film i els portarem al nostre dia a dia. 

 Celebració conjunta de Sant Josep Calassanç i Santa Cecília (22 
de novembre) amb actuacions musicals i de dansa al pati de 
l’escola a càrrec de l’alumnat de Secundària. 

De les 8 h a les 17h “Caminada per la Pau”  
de Vilanova a Sitges per a l’alumnat de 4t d’ESO 

MATÍ 
 

 08.00 a 10.45. Cinefòrum de la pel·lícula “Campeones”. 
 11.15 a 14.00. Participació en la Jornada de celebració del dia 

internacional del voluntariat social. 
 


