Nadal 2017/18

LA PAU COMENÇA AMB UN
SOMRIURE
Madre Teresa de Calcuta

L’Equip de Mestres
de l’Escola Mediterrània
us desitgem de tot cor
unes bones festes!

Exhibició natació
El dilluns dia 11 al matí les famílies dels alumnes de 1r, 2n i
6è podeu anar a veure com neden els vostres fills.

El Tió
El dijous dia 14 al matí el tió arribarà al parc on l’alumnat
d’ Educació Infantil l’anirà a buscar .
El dimarts dia 19 al matí portarà molts regals per als nens i
nenes d’Educació Infantil.

Sortida a l’ skàting ( pista de gel )
Els alumnes de C. Superior aniran a patinar sobre gel el
divendres dia 15 al matí.

Arribada del patge reial
El Patge donarà les cartes als nens i nenes d’Educació
Infantil i Cicle Inicial el dilluns dia 18 al matí.

Concert d’hivern
El dimecres dia 20, els nens i nenes de l’Escola faran el
concert d’hivern al Centre Cívic a les 11:15 del matí.
Us hi esperem!!!

Xocolatada
El dimecres dia 20 de 16:30 a 18:00 l’AMPA organitzarà
una xocolatada al pati de l’Escola per als nens i nenes i
famílies.

Informes i àlbums
Els alumnes d’ E.I. s’enduran els àlbums el dimecres dia
20 a la tarda.
Els alumnes d’ E. Primària s’enduran els informes el
dimecres dia 20 a la tarda

Dia 21 de desembre.
Dia de Jornada electoral. Per indicació del Departament
d’Ensenyament, no hi haurà classe

Dia 22 de desembre
El dia 22 de desembre hi ha jornada intensiva amb el
mateix horari per a tothom:
De 9:00h a 13:00h per a E. Infantil i E. Primària.
 Els alumnes que es queden al MENJADOR
SORTIRAN A LES 15:00h i ho faran per la porta
del carrer Sant Carles.
Hi haurà servei d’acollida de 8:30h a 9:00h previ
pagament d’un euro. Excepte per a les famílies que fan el
pagament mensual.

Vacances de Nadal
Les vacances comencen el dia 23 de desembre i acaben el
dia 7 de gener.
Les classes comencen el dia 8 de gener.

