La Garriga, 26 de novembre de 2021

BON

NADAL

BENVOLGUDES FAMÍLIES,
Ja queda poc per Nadal, i com sempre, a l’escola estem preparant un seguit
d’activitats per a celebrar-ho.
SOM-HI!

DIA 2 DE DESEMBRE
Arriba el TIÓ a Infantil
DIA 3 DE DESEMBRE
És el matí que decorarem l’escola i farem el pessebre.
LA DEIXAREM BEN BONICA!
Tot i que ens agradaria compartir aquest matí amb altres companys,
continuem amb els nostres grups bombolla.
Aquest dia portarem un esmorzar nadalenc individual (torró, neules,
polvorons...)
DIA 20 i 21 DE DESEMBRE
Mossèn Santi ens visita i posarem el Nen Jesús al pessebre.

DIA 22 DE DESEMBRE
Celebrem la Festa de Nadal cadascú a la seva aula, grup bombolla.
Durant el matí farem diferents activitats relacionades amb el Nadal:
tallers, cantarem nadales, recitarem versos, farem cagar el tió i l’amic

invisible i també portarem un esmorzar nadalenc individual (torró, neules,
polvorons...)

Per la tarda mirarem pel·lícules i menjarem crispetes,

__________________________________

Aquest curs tenim CANVIS!
Ens fa molta il·lusió comunicar-vos que podrem desitjar-nos un Bon
Nadal tots junt a l’escola!
Per no tenir aglomeracions de gent i respectant les recomanacions COVID,
els dies que teniu accés a l’escola són els següents:
Dimecres 15 de desembre
ESO - tots els cursos.

Dilluns 20 de desembre
PRIMÀRIA – 1r, 3r i 5è

Dimarts 21 de desembre
PRIMÀRIA- 2n, 4t i 6è

Dimecres 22 de desembre
PARVULARI – tots els cursos.

L’HORARI serà de les 16:50 fins a les 17:30 aproximadament per
INFANTIL I PRIMÀRIA.
Les famílies de l’ESO entraran a l’escola a partir de les 17:10.

Les famílies de PARVULARI entraran per la seva porta i aniran directament al
sector de pati reservat a cada curs. A cada sector hi haurà una taula per recollir la
postal, el detallet i la Llum de la Pau. Ens desitjarem Bon Nadal i menjarem uns
polvorons.
Les famílies de PRIMÀRIA entraran al pati pel carrer Ametlla i es dirigiran
directament cap al mur del pati situat davant de l’aula del curs del seu fill/a. Allà
esperaran que la resta de cursos marxin de l’escola. Quan el tutor-a els vagi a
buscar s’aproparan als vidres de l’aula que els correspon a mirar la decoració. Tot
seguit sortiran els alumnes d’aquella aula al pati i cantaran una nadala o recitaran el
vers. Abans de marxar cap a casa, podran recollir la Llum de la Pau, el detallet
nadalenc i la postal que trobaran davant de l’aula corresponent. Ens desitjarem un
Bon Nadal i compartirem uns polvorons que hi haurà en una taula davant de l’aula.
Les famílies d’ESO aniran davant de cada aula on trobaran la Llum de la Pau.
Si plou, la celebració queda anul·lada i s’acomiadarà l’alumnat amb normalitat.
Recordeu que encara que estiguem a l’exterior cal portar ben posada la mascareta i
guardar les distàncies.

QUE TINGUEU UNES BONES FESTES!

