
Dia Hora Curs
del 6 al 8 Tota l'escola

22
Educació 
Infantil

22 Tota l'escola

del 23 al 9 Tota l'escola

1 4t d'ESO

2
de 9:00 
a 17:00

1r d'EP

2
de 10:00 
a 13:00

2n d'EP

2
de 10:00 
a 13:00

Educació 
Infantil

10
de 8:00 
a 17:00

4t d'ESO

14 15:30 5è d'EP

14 16:15 6è d'EP

15 15:30 3r d'EP

15 16:15 4t d'EP

16 15:30 1r d'EP

16 16:15 2n d'EP

"Celebració dels Actes de Nadal amb la col·laboració de 
l'AMPA. 

"Celebració dels Actes de Nadal amb la col·laboració de 
l'AMPA.". 
"Celebració dels Actes de Nadal amb la col·laboració de 
l'AMPA.". 
"Celebració dels Actes de Nadal amb la col·laboració de 
l'AMPA.". 
"Celebració dels Actes de Nadal amb la col·laboració de 
l'AMPA". 

Sortida a Can Miqueló (Sant Martí de Centelles ) Farem un 
recorregut per conèixer les principals característiques de la 
tardor i el bosc en aquesta època de l'any. Transport en 
autocar.

Anem al teatre!! la companyia Centre de titelles de Lleida  
ens presenta l'obra "La Jana i els 3 óssos" Teatre Principal  
de Badalona. Transport en autocar.

Anem al teatre Principal de Badalona, on la companyia 
Centre de titelles de Lleida ens presenta l'obra "La Jana i els 
3 óssos".
Recordeu esmorzar bé a casa. 
Visita a la Colònia Industrial Vidal a Puig-Reig. Transport en 
autocar.
"Celebració dels Actes de Nadal amb la col·laboració de 
l'AMPA.". 

L'escola romandrà tancada, dies festius. 

Lliurament de l'informe trimestral mitjançant el Clickedu. 

Darrer dia de classe. 

Vacances de Nadal. L'escola romandrà tancada, tornem el 
10 de gener. 
L'alumnat d'Educació Infantil podran portar una joguina per 
ensenyar i compartir amb la resta de companys/es (marcar-
la amb el nom). 

Visita guiada a l' exposició  " La violència masclista té la seva 
història" Centre Cultural Besòs. A peu

Activitat
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17 15:30 P4

17 16:15 P5

20 15:30 P3

21
de 9:00 
a 13:00

Educació 
Infantil

Celebració dels actes de Nadal amb la col·laboració de 
l'AMPA. 
Rebreu més informació. 
Celebració dels actes de Nadal amb la col·laboració de 
l'AMPA. 
Rebreu més informació. 
Celebració dels actes de Nadal amb la col·laboració de 
l'AMPA. 
Rebreu més informació. 
Durant el matí farem el Caga Tió i ens visitarà el patge amb 
la col·laboració de l'AMPA. 


