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Benvolgudes famílies, 
 
Us volem fer arribar les activitats programades i a les que cordialment us convidem a 
participar. Ens fa especial il·lusió poder comunicar-vos que l’escola ja disposa d’un nou 
espai polivalent que utilitzarem al llarg de l’última setmana del trimestre i que 
s’inaugurarà dilluns dia 16 de desembre. 
 

 

DILLUNS 16 DE DESEMBRE 2019 
  

 
16:45h Inauguració gimnàs escola La Portalada. Entrada pel nou accés lateral de la  
  carretera N.340. 
 

 
DIMECRES 18 DE DESEMBRE 2019 
 

10:00h  Acte de signatura del compromís dels Padrins de lectura alumnes de P5 i 6è  

            (activitat interna a les aules de P5)  
 

15:15h  Festival de Nadal a càrrec dels/les alumnes d’Ed. Infantil  al nou gimnàs de  
l’escola.  La porta exterior d’accés al gimnàs s’obrirà per a les famílies a partir de 
les 15:05 hores.  
 
 
DIJOUS 19 DE DESEMBRE DE 2019  

 

15:15h Arribada i lliurament de cartes als Patges de SSMM els Reis Mags d’Orient al  
nou gimnàs de l’escola (amb la col·laboració de l’AMPA). Els Patges reals  
arribaran al pati davant del menjador i tot l’alumnat els aniran a rebre.   
Posteriorment entrarem al gimnàs per donar la benvinguda i lliurament de 
cartes als Patges. Els familiars que així ho desitgin podeu entrar per l’accés del  
gimnàs i acompanyar-nos en aquest acte. Un cop acabada l’entrega de les  
cartes, tot l’alumnat i famílies d’infantil continuaran al seu pati i aules. 

 
16:30  Entrega dels informes de l’alumnat de P4 i P5 i dels àlbums del primer trimestre  
           de l’alumnat d’infantil. 
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DIVENDRES, 20 DE DESEMBRE DE 2019 
 

 
09:20h  Festival  de Nadal  a càrrec dels/les alumnes de Primària, al nou gimnàs  de  

l’escola. La porta exterior d’accés al gimnàs s’obrirà per a les famílies  a partir  
de les 09:10 hores. Es prega l’assistència a tot l’espectacle.  

   
11:00  Caga Tió amb la col·laboració de l’AMPA. Davant la sala de mestres per als/les  

alumnes d’Educació Infantil i a la sala de psicomotricitat per als/les de 

Primària. (activitat interna) 

 
13:00  Entrega informes alumnat primària. Comiat i inici de les vacances de Nadal. 

 
A més, us informem que: 
 

 El dilluns 16 i dimecres dia 18, no hi haurà SEP  no lectiu.  
 

 El divendres dia 20 es farà jornada intensiva, és a dir, les classes acabaran a les 
13.00 hores. Això no obstant, hi haurà servei de menjador; els alumnes que 
facin ús d’aquest servei hi podran romandre fins a les 15 hores.  
 

 Us recordem que en cas que graveu imatges o realitzeu fotografies durant el 
festival i actes de l’escola, només poden ser utilitzades únicament i 
exclusivament de forma personal i domèstica. En cas de fer difusió de manera 
particular de fotografies o vídeos a les xarxes socials de les activitats on surt 
alumnat de l’escola, cal tenir el consentiment dels pares/mares o tutors legals 
dels menors que hi surtin.  

 
 Us recomanem visitar la web de l’escola on trobareu el recull  de totes les 

fotografies de sortides i activitats d’aquest 1r trimestre. 
 

 Les classes es reprendran dimecres dia 8 de gener de 2020. 
 

LA DIRECCIÓ I L’EQUIP DE MESTRES US DESITJEM.... 

 

 

                

                               

                               Altafulla, 10 de desembre 2019                                                                 


