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CONCERT DE NADAL DELS NENS I NENES D’EDUCACIÓ INFANTIL 
 

El dimarts 19 de desembre, els nens i nenes d’Educació Infantil ens oferiran el 

tradicional concert de Nadal amb la col·laboració de l’alumnat de  6è. 

El concert es realitzarà al vestíbul de l’escola. La porta del Carrer Rector s’obrirà 

a les 15:10 h per poder començar a les 15:20h. Demanem que respecteu 

l’ordre d’arribada per accedir al concert. Vetlleu per seguir la mateixa fila 

que s’ha format al carrer en entrar al pati de sorra.   

Per evitar interrupcions, un cop començat el concert ja no s’obrirà la 

porta fins al final. 

Finalitzat el concert, els nens i nenes aniran a les seves classes  i el públic sortirà 

cap al pati. Els nens i nenes plegaran com sempre per la porta dels badius. 

Us preguem que tingueu cura de seguir aquesta pauta per tal que la plegada sigui 

fluïda. Gràcies per la vostra col·laboració.  

Davant del creixement de l’afluència de públic en els últims anys i per motius de 

seguretat, aquest curs limitarem l‘aforament. Per tant, donarem a cada nen/a 

2 entrades. Aquestes són per poder accedir a l’interior de l’escola, però no van 

lligades necessàriament a cap cadira específica; per tant, hi haurà persones que 

no podran seure i hauran d’escoltar el concert de peu.  

Si alguna família, excepcionalment, necessita com a màxim una entrada més la 

pot venir a sol·licitar a direcció (a les 9h). 

 

PRIMÀRIA: El dia del concert , dimarts 19, l’alumnat de primària accedirà  a 

l’escola a les 15h per la porta de dalt  (habitualment la de sortir). 
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PASTORETS 

L’alumnat de 6è oferirà per les famílies de 6è la representació dels Pastorets el 

dia 22 de desembre a les 9h. 

 

DIA 21 NO LECTIU 

Com ja sabeu, el dia 21, dia d’eleccions al Parlament de Catalunya, serà dia  no 

lectiu, amb la qual cosa no hi haurà classe ni tampoc activitats extraescolars. 

 

MARATÓ A L’ESCOLA JUNGFRAU 

Com cada any, l’AMPA  de la nostra escola organitza activitats per recollir diners 

destinats a la Marató. Enguany, podrem gaudir d’aquetes activitats el DIVENDRES 

15 de DESEMBRE a partir de les 16,30h . Marqueu aquesta data a l’agenda!!! Us hi 

esperem!  

 

AVISOS 

Us recordem que l’horari de divendres 22 de desembre, últim dia del 

trimestre, serà de 9 a 13h. L’horari de menjador serà de 13h a 15:30h. També 

s’oferirà el servei de canguratge per les famílies que el necessitin de 15,30h a 

16,30h ( cal sol·licitar-lo abans al  mateix servei del menjador).   

Aquest dia,  el funcionament de les activitats extraescolars serà normal. 

                                                                   

 

 

BONES FESTES!!!! 


