
CONCERTS DE NADAL:

NOTÍCIES FRESQUES
D'ESCOLADesembre 2022 -1

INFORMACIONS DE NADAL:

Us facilitem la CARTA per famílies  amb les informacions de final de
trimestre. Recordeu les dates importants... LINK

Com cada any després del
concert de Nadal farem una
Taquilla inversa Solidària per
poder col.laborar amb alguna
entitat. Aquest curs ajudarem
als Pallapupas, de qui ens
enamora el seu missatge: 
"Riure per curar".

AQUÍ 

podeu fer un donatiu online
col.laborant en el DIA DE
NASSOS Universal. I si veniu al
concert trobareu les bústies per
si ho preferiu.

TAQUILLA  SOLIDÀRIA:

QUI SOM

QUÈ FEM- RECEPTA

https://docs.google.com/document/d/15733ziM_9R5mkdNBFfBNfxgkAI8-9j4TOWvmh8OfIcQ/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LynM6faVi58msEQNFEsVi50T3tId7mec/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LynM6faVi58msEQNFEsVi50T3tId7mec/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yhmitO-RShYf22KhZN_-cQjLHHrh9ZQj/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1tW3it7XYfgHW7tYoRnFNscFxpPFvgkOb/view?usp=sharing


 
RECORDEU...

Aquest curs anem implementant més mesures sostenibles, i
per això estrenem l’entrega d’informes del 1r trimestre
(Primària) per via electrònica. Els rebreu a través del correu de
tutoria.

A partir del 2n trimestre, quan fem una sortida
en transport públic us demanarem que qui
tingui la T-16 o la T-MOBILITAT individual la
pugui portar per tal d'estalviar entre totes.

21 DE DESEMBRE:
Dimecres 21 serà l'últim dia del
trimestre i fem JORNADA
INTENSIVA.
Els infants que dinen a casa
marxen a les 13:00h i els que dinen
a l'escola a les 15:00h.
NO HI HAURÀ servei d'ACOLLIDA.

MENÚ DE NADAL:

SOPA DE GALETS

POLLASTRE 
AL FORN

TURRÓ 
DE XOCOLATA

i...per dinar aquest dia...

TRANSPORT PÚBLIC

INFORMES PRIMÀRIA

Recordeu que si no sabeu què fer el cap
de setmana o durant les Festes, teniu
L'agenda de BCN&kids, creada per una
família de l'escola!

I... AVUI QUÈ FEM?

https://www.instagram.com/bcn.and.kids/
https://www.instagram.com/bcn.and.kids/


DES DE L'AFA

Els nens i nenes ja han fet les votacions i es veu que les votacions
obliguen a repetir! 
Els propers TASTETS DEL MÓN seran d' Estats Units, Itàlia  i Japó.

El divendres 16 de
desembre l’AFA  ens
convida a tots i totes a la
tradicional XOCOLATADA
de Nadal. 
Es farà a l’Atri de l’escola a
les 17:00h. 
L’accés es farà per l’escala
del C/ Quevedo. 
Hi esteu tots
convidadíssims!!

XOCOLATADA

TEMPS  DE  MIGDIA

BONES FESTES UNIVERSALS!!!


