
 

 

 

 

 

Per començar us esperem a les 10:45 a la Parròquia de Sant Joan Baptista per celebrar tots 

junts el dia amb l’Eucaristia. 

  

A les 12:00 obrim les portes de l’escola perquè pugueu venir totes les famílies  

 
...però des de les 10 i fins a les 14, al menjador de l’escola, esperem a pares, tiets, avis i germans grans  
que vulgueu venir a donar sang (Organitzat pels alumnes de tercer d’ESO dins de l’activitat d’Aprenentatge i servei)  

 

 Campanya de sensibilització/recaptació de l’Associació Catalana de fibrosi quística 
                                    (Organitzat pels alumnes de tercer d’ESO dins de l’activitat d’Aprenentatge i servei) 

  

Els Patges reials, que tenen l’important encàrrec de recollir totes les cartes que els nens i nenes 
vulguin fer arribar a Ses Majestats els Reis d’Orient   

Maquillatge infantil i venda de detalls nadalencs (Organitzat pels alumnes de quart d’ESO)                                                                             

  

        
         A la planta baixa podreu prendre un cafè (Organitzat pels alumnes de quart d’ESO)  
 

  

             Taller infantil de corones de Nadal (Organitzat pels alumnes de primer d’ESO A a la seva aula) 
 

Taller de postals de nadal i pinces decorades (Organitzat pels alumnes de primer d’ESO B a la seva aula) 

  
Taller de coreografia «Just dance» (Organitzat pels alumnes de primer d’ESO B a la seva aula de 13:15 a 13:30) 

Circuit d’enigmes (Organitzat pels alumnes de segon d’ESO A a la seva aula)   

Joc de troballes (Adreçat als alumnes d’infantil i organitzat pels alumnes de segon d’ESO B a la seva aula) 

      Pintem amb l’Anna Maria (Equip de pastoral – Aula de desdoblament de la planta baixa)  

  

        El pessebre fet per l’AMPA al carrer Major.  

      Treballs de tecnologia al taller.   

 Postals de Nadal dels alumnes de primer i segon d’ESO a la rotonda del segon pis... 

 

  de 12:00 a 13:00 

Al pati hi trobareu... 

I si volteu per l’escola us convidem a coca... 

I tenim preparats molts tallers... 

I moltes exposicions... 

 


