Benvolgudes famílies,
A punt ja de finalitzar el primer trimestre d’aquest curs 2019-2020, us fem avinents un seguit
d’informacions de caràcter divers, corresponents totes elles a aquests últims dies de l’any 2019:
Avaluació
Podreu consultar a la plataforma Alexia els informes del primer trimestre del curs a partir del
dijous 19 de desembre. Accedireu al butlletí de qualificacions del 1r trimestre i a un butlletí
específic per a l’alumnat de menjador. Recordeu que és molt necessari indicar a la tutora o el
tutor dels vostres fills o filles que heu vist els informes, a través d’un comunicat a la plataforma
Alexia o de l’agenda.
Calendari
Recordeu que les classes s’acaben el dia 20 de desembre, a les 13h .
L’alumnat que es quedi al menjador caldrà recollir-lo a les 15 h.
Les vacances de Nadal són del dia 23 de desembre fins al 7 de gener, ambdós inclosos. Per
tant, les classes seran represes en els horaris habituals el dimecres dia 8 de gener de 2020.
Festival de Nadal
Enguany celebrarem el Nadal de la següent manera:
•

INFANTIL, PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA

Els nens i nenes, nois i noies, des de P3 fins a 4t d’ ESO ens oferiran al Teatre Casal de
Vilafranca (Rambla Nostra Senyora, nº 35, Vilafranca) el concert de Nadal “Un Nadal de
colors”, el dimecres 18 de desembre a les 17.30h.
Cada família rebreu 3 entrades, adjuntes a aquesta circular, que haureu de presentar per
accedir al Teatre a partir de les 17.00h.
Organització per etapes:
INFANTIL
Els alumnes de P3-P4 i P5 tindran l’opció de no venir a l’escola la tarda del 18 de desembre de
manera que puguin descansar i preparar-se pel festival. Comuniqueu a les tutores d’Infantil via
agenda si el vostre fill/a vindrà o no aquella tarda.
Els alumnes que es queden a menjador es podran recollir a les 15.00h. Els alumnes d’Infantil
que no vinguin, els haureu de portar vestits i maquillats a les 16.45h al passatge Alcover (a la
Rambla Nostra Senyora, cantonada del Mussonades), on hi trobareu les diferents tutores.
Les famílies dels alumnes que vinguin a l’escola aquella tarda heu d’anar al teatre a l’hora
d’entrada pel públic i ja trobareu el nen/a a l’escenari.
La recollida dels nens i nenes serà una vegada finalitzat tot el festival a l’escola, a l’aula
habitual.

PRIMÀRIA i ESO
Els alumnes de 1r a 6è de Primària i d’ESO han de venir a l’escola normalment, amb tot els
accessoris i vestimenta necessària pel festival, i el berenar. Les famílies heu d’anar al teatre a
l’hora d’entrada pel públic (a partir de les 17.00h, el festival comença a les 17.30h).
La recollida dels nens i nenes serà una vegada finalitzat tot el festival a l’escola, excepte
l’alumnat de 3r i 4t d’ ESO que podran marxar directament des del teatre prèvia autorització
de les famílies (us la farem arribar).
Al finalitzar el festival es farà el sorteig de la panera de 4t d’ ESO pro-viatge fi d’etapa.
Visita del patge reial
El dimarts 17 de desembre per la tarda ens visitarà un enviat molt especial de SSMM els Reis
d’Orient, el patge reial i els seus acompanyants.
Patinatge sobre gel
Aprofitant que, a partir de la iniciativa de l’Associació de Comerciants del Centre Vila aquest
curs tornem a tenir la pista de gel al davant de l’escola, aquest any repetirem l’experiència de
patinar sobre gel el dilluns 16 de desembre, cicle mitjà i superior, i el dijous 19 de desembre l’
ESO.
Només ens queda afegir el més sincer desig de molt bones festes a tothom i una bona entrada
al 2020 i, recordar-vos que a la pàgina web de l’escola i en la imatge hi trobareu la felicitació
de Nadal amb l’enllaç al lipdub que els vostres fills i filles i tot l’equip de mestres i personal de
l’escola us hem dedicat amb molta il·lusió.

Bones festes a tots i totes!
Anna Via
Direcció

