DIRECCIÓ

“Va ser per la Verge Maria que Jesús va venir al nostre món
i, també, per ella hi regnarà”
Sant Lluís Mª de Montfort

Benvolgudes famílies,
Davant la proximitat de les vacances nadalenques us volem comunicar les
següents informacions al mateix temps que aprofitem per agrair-vos la vostra
generositat durant l’OPERACIÓ QUILO d’enguany. Els petits gestos solidaris
són la millor manifestació de la nostra forma d’entendre el Nadal.
Activitats del dijous, dia 22 de desembre:
És l’últim dia lectiu del primer trimestre.
◊Els alumnes d’Educació Infantil i Primària realitzaran les activitats habituals del
matí.
◊Els alumnes d’ESO realitzaran la Celebració de la Paraula a la Parròquia de Sant
Adrià, a les 8’00h. Els alumnes han d’anar directament a la Parròquia a les
8’00h. A les 9h es lliuraran els informes de la 1a avaluació i a les 11’30hs tindrà
lloc la Festa de Nadal a les classes respectives.
◊Els alumnes de Batxillerat començaran les activitats a les 8’00h. A les 9’00h
començaran les diferents activitats relacionades amb el Nadal.
◊Els alumnes fixes de menjador que el dia 22 no faran ús d’aquest servei, us
agrairíem que ho comuniqueu a consergeria per tal d’ajustar la quantitat de
menús a realitzar i no haver de llençar menjar de manera innecessària.
Vacances de Nadal:
Començaran el dijous, dia 22 de desembre, a les 12.45h per a Infantil, a les
13.00h per a Primària i a les 13.30h per a l’ESO i Batxillerat, excepte per als
alumnes del Menjador. L’hora per recollir els alumnes que es quedin a dinar és a
les 14h.
El dia 9 de gener, dilluns, es reinicien les classes
Recordeu que aquest dia per la tarda, com cada any, els alumnes d’Educació
Infantil i Primària podran portar una joguina dels Reis per compartir amb els
seus companys. (Els alumnes del menjador poden portar-la al matí en una bossa
amb el seu nom).
Amb el desig que passeu un Feliç Nadal en nom de la Comunitat
Educativa del Col·legi i en el meu propi, us saludo atentament,
Mª José Díaz González
Directora del Col·legi
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