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Pessebre familiar  
Dimecres, 5 de desembre les famílies d’Infantil sou 

convidades a venir a l’escola a partir de les 15:15h per 

preparar el pessebre. 

 

A l’escola acabem el primer trimestre amb diverses activitats relacionades amb el Nadal.  

Al llarg del mes de desembre farem a cada etapa una activitat d’Advent que ens ajudi a  

preparar-nos per celebrar el Nadal.  
 

   La darrera setmana abans de les vacances podrem gaudir de les representacions dels Pastorets  

a càrrec de l’alumnat de 6è i les cantades de Nadales de l’alumnat d’Infantil i Primària al teatre  

de l’Ateneu, amb el següent calendari:  

   Dimarts, dia 18, a les 7, Representació del Pastorets (6è) i cantada de l’alumnat 1r, 2n i 3r 

   Dimecres, dia 19, a 2/4 de 7, Conte de Nadal, de l’alumnat d’Ed. Infantil 

                                  a les 8, Representació dels Pastorets (6è) i cantada de l’alumnat 4t i 5è 
 

Cada família tindrà dues entrades. La resta, es posaran a la venda els dies 17 i 18 a partir de 3/4 de 9 a Secretaria. 

Es farà un DVD de cada funció que es pot demanar emplenant la butlleta que trobareu al web i a Educamos. 

Viu un 9 Nadal  
Dissabte, 15 de desembre, Viu un 9 Nadal, activitat adreça-

da a l’alumnat de 3r, 4t, 5è i 6è. A la plaça de Cal Font can-

tarem nadales i recollirem aliments destinats al Banc de 

Queviures de la ciutat. L’activitat tindrà lloc d’11 a 13h. 

En acabar portarem a l’escola tot el que haurem recollit i 

compartim un pica-pica nadalenc preparat per l’AMPA. 

Preparem el Nadal  

Dia de lliure disposició  
 

Recordeu que el divendres, 7 de desembre fem pont 

tota l’escola. 

Som Escola Verda  
 

El dia 1 de desembre, en un acte que ha tingut lloc al museu Agbar de les Aigües de 

Cornellà del Llobregat hem recollit el distintiu d’Escola Verda que ens identifica com 

a centre que promou l’educació mediambiental i sostenible. Aquest moment, espe-

rat des de fa temps, és també una empenta per continuar treballant i educant a la 

comunitat educativa en l’aprofitament dels recursos i la sostenibilitat. Comptem 

amb tots vosaltres per seguir endavant. 
 

Concurs Apilo XII  
Després de l'èxit assolit el curs passat en què vam ser el centre de l’Anoia que més piles va recollir, aquest curs tor-

nem a participar en el concurs de recollida de piles i carregadors electrònics per facilitar-ne el reciclatge. El conteni-

dor estarà ubicat al porxo. 

Altres qüestions de calendari  

Divendres, dia 21 de desembre, acaba el 1r trimestre per tota l’escola. 

La Llar d’Infants estarà oberta el 2, 3 4 i 7 de gener. Per Infantil I Primària el 2n trimestre comença el dimarts, dia 8 
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English  Corner  

AMPA 
  

MARATÓ DE TV3: Diumenge, dia 16 de les 11 a les 

13:30h  veniu a col·laborar. Hi haurà diferents activitats 

al pati de l’escola. 

GROSSA DE NADAL: Estan a la venda les participacions 

en aquesta rifa. Encara sou a temps d’adquirir la vostra 

participació. 

           Projectes  

El nostre Montserrat  - Dimecres, dia 12 al matí, re-
brem la visita dels dos escolans de Montserrat que 
ens estan guiant en aquest projecte d’apropament i 
coneixement de la muntanya de Montserrat, el seu 
monestir i l’Escolania 

 

Emprenedoria - Al llarg d’aquest mes de desembre, 
l’alumnat de 5è treballarà en col·laboració amb 
l’alumnat del Mòdul d’Imatge Visual de laGaspar per 
dissenyar el logo de les cooperatives 

3r 

5è 
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L ’Esmolet i  l ’Esmoleta  

El proper dia 11 de desembre, al matí, l’alumnat 
d’Infantil rebrà la visita de l’Esmolet i l’Esmoleta 

Campanya solidària  
L’alumnat de 5è i 6è participa en la campanya solidària 

de Creu Roja: “Cap infant sense joguina”.  Amb la petita 

aportació de cadascú podem fer possible aquesta rea-

litat. 

 Informe del 1r tr imestre  
Dijous, dia 20 de desembre, a partir de les 5 estarà disponible a 

Educamos l’informe del 1r trimestre de l’alumnat d’Infantil i 

Primària 

ACTIVITAT DE PISCINA  
 

Dilluns, dia 17 de desembre, serà el darrer dia de pis-

cina per l’alumnat de 2n.  (dia 10, portes obertes) 

   L’alumnat de 3r començarà aquesta activitat el di-

lluns, dia 14 de gener. 

November here in Escolapies  has been lots of fun. 

In kindergarten we have continued with all the fun 

songs from last month and this month we have 

started with our English Christmas song for the 

concert. In I3 we have started watching some short 

stories online they loved the Chirtmas one especi-

ally, in I4 we have been reading ´Peter Rabbit´ and 

one of their favourite songs is The Rainbow Colors 

song. Then in I5 we have just started a christmas 

book ´One Snowy Night´ and have read ´Ellison the 

Elephant´ 

With 1st of primary we have been looking at all the 

different kinds of toys you can have and we have 

been playing games related to learning and explai-

ning what kind of toys there are, also we have star-

ted learning the English Christmas song for their 

concert. In  2nd of primary we have just finished 

learning all the vocabulary, we have now moved on 

to vocabulary on pets, we have been playing a pets 

memory game and learning how to talk about what 

kind of pets they have and their names.  

I am hoping to continue with new books for kinder-

garten and matching activities and songs and more 

learning games for 1st and 2nd of primary to help 

Reunió  Consell Escolar  
 

Dimarts, 4 de desembre a les 21h tindrà lloc la reunió 

constitutiva del nou Consell Escolar. Agraïm a tots els 

membres participants la seva disponibilitat. 

In the classes 5th and 6th of primary we have been playing English games such as ‘finish the story’ and ‘Simon says’. 

In the classes third and fourth of primary we have been learning about the different jobs that exist in the world, 

drawing pictures of monsters and learning Christmas vocabulary. Christmas is coming soon and everyone is getting 

really excited for it. “It’s the season to be jolly”.  

FES VOLAR UN MINI DRON  

Nova activitat extraescolar  
 

A partir del gener s’oferiex aquesta nova activitat per l’a-

lumnat de Primària. L’horari serà els dimarts de 5 a 6 i/o 

de 6 a 7 en funció dels grups que es puguin organitzar. 

Trobareu una circular tant al web com a Educamos amb 

més informació. 
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