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FI DE TRIMESTRE 

 

Dimecres 21 de desembre, últim dia del trimestre, serà dia lectiu, d’acord amb 
el calendari escolar establert per al curs 2022-2023 
 
Aquest darrer dia l’horari escolar per Educació Infantil i Primària és el següent: 

 

       Entrada: 9:00h.        Sortida: 13:00h. 

 

La sortida dels/les nens/es que es queden al menjador serà a les 15:30h.  
 

L’AFA organitza el servei d’acollida de les 15:30 a les 17.30h (de 15:30 a 
16:30 h és gratuïta). Hi haurà activitats extraescolars. 

 

 Tornem a l’escola, dilluns 9 de gener de 2023 

 

Dimecres 21 de desembre celebrarem el Festival de Nadal de l’Escola, “LA 
MÚSICA ENS FA SOMRIURE”, al Teatre “El Goula” de Begues. 

Els nens i nenes us han donat la invitació el passat divendres 2 de 
desembre. Juntament amb la invitació heu rebut dues entrades per infant a 
primària i tres entrades a EI. Aquestes entrades són numerades  i s’assignen 
aleatòriament.  L’aforament del teatre és limitat i no ens permet donar més 
entrades per família. 

Les entrades del  Festival són gratuïtes i són per adult o infant més gran de dos 
anys. Els nadons que no ocupin seient (asseguts a la falda d’un adult) no 
compten. Cal tenir en compte  que els cotxets no es poden entrar al teatre, s´han 
de deixar aparcats a l’entrada. 

El Festival s’organitza en tres  sessions: Festival Infantil (I3, I4 i I5), 
Festival Primària I (1r, 2n i 3r) i Festival Primària II ( 4t, 5è i 6è). 

Les entrades seran de diferent color per tal de diferenciar-les. 
Per tal de garantir una bona organització i seguint les normes de funcionament 
del Teatre, us fem les següents recomanacions: 

 Respecteu els horaris de les diferents sessions. Un cop iniciat el Festival 
no es pot entrar ni sortir. 

 

 Al vestíbul del Centre Cívic hi haurà les Paradetes Solidàries de la Marató. 
Dins el teatre no es podrà menjar. 

 

 Hem previst fer una filmació del Festival i també un recull fotogràfic. Tant 
les filmacions com les fotografies es penjaran  a l’espai WEB de l’Escola 
perquè totes les famílies tingueu accés. Per tant, si voleu fer alguna 
filmació o fotografies les feu des del vostre seient sense aixecar-vos. 

Esperem que gaudiu de l’espectacle!!! Moltes gràcies per la vostra col·laboració!!! 

Des d’aquest escrit volem agrair especialment la dedicació dels membres de l’AFA 
així com de les famílies que han ajudat a la decoració del Festival, l’organització i 
presentació, la filmació i el reportatge fotogràfic de les actuacions. 

Per altra banda, també agrair a l’Ajuntament la cessió de l’espai on celebrar el 
Festival de la nostra escola. 

 

 

Totes les persones  que formem l’ escola: famílies, mestres, alumnes, 
monitores, monitors i el personal no docent us desitgem Bones Festes i 

Bon Any Nou 2023. 
 

BONES FESTES! 


