
 

 
DESEMBRE 2022 

 

CAMPANYA DE FRUITA A LES ESCOLES, INFANTIL I PRIMÀRIA 
Estem pendents de les dates dels propers lliuraments. Informarem a mesura que es concretin. 

ASSEMBLEA AFA 
Dijous 1 de desembre, a les 17:15h, se celebrarà l’assemblea ordinària de l'AFA, als locals d’Ausiàs 
March 62. Hi haurà servei d’acollida. No hi falteu!  

DIA FESTIU DE LLIURE DISPOSICIÓ, divendres 9 de desembre 
Us recordem que, tal i com va aprovar el Consell Escolar, el divendres 9 de desembre és un dels 
dies festius de lliure disposició de l’escola. 

CAMPANYA RECOLLIDA DE JOCS, JOGUINES i MATERIAL ESCOLAR 
En el marc del Servei Comunitari d'enguany, els nois i noies de 4t d’ESO col·laboren en una 
iniciativa del Casal dels Infants, i estan organitzant una campanya de recollida de joguines, jocs i 
material educatiu que es durà a terme del 12 al 16 de desembre. Aviat us farem arribar informació 
més detallada per tal que hi pugueu participar. 

CALENDARI DE VACUNACIONS  
Dins el calendari de vacunacions que du a terme l’Institut Català de la Salut, el dijous 1 de 
desembre, l’alumnat de 6è de primària rebrà les dosis corresponents al meningococ i varicel·la.  

LLIURAMENT D’INFORMES I NOTES. PRIMÀRIA I ESO 
Els butlletins de notes de l’alumnat de primària i ESO es faran arribar a les famílies a través de la 
plataforma Clickedu.  

• Primària: dimecres 21 de desembre. 
• Secundària: dilluns 12 de desembre. 

AFA. FESTA DE NADAL 
Divendres 16 de desembre, a les 17:30h, l'AFA organitza una festa de Nadal, als locals de Casp per 
als nens i nens d’infantil i als locals d’Ausiàs March per als de primària.  

PORTES OBERTES NATACIÓ EXTRAESCOLAR 
• Infantil: Dilluns 19 de desembre, de 15:30 a 16:15h.   
• Primària: Dijous 15 de desembre, de 17:30 a 18:15h. 

21 DE DESEMBRE (darrer dia del trimestre per a infantil i primària) 
INFANTIL 

• Matí: Farem cagar el Tió. 
• Tarda: Convidem les famílies a visitar-nos, a les 15:30h: us cantarem cançons de Nadal i 

podreu entrar a les aules i recollir els àlbums dels vostres fills i filles.   
PRIMÀRIA                   

• Matí. Sortides de fi de trimestre i/o activitats a l’escola. 
• Tarda. Convidem les famílies a visitar-nos, a les 16:00h: cançons, poemes, activitats... (Els 

àlbums de primària s’hauran donat la tarda del dia anterior, dimarts dia 20). 
 
 

FULL INFORMATIU 
“Desembre amb tronada, senyal de bona anyada” 



 

 
 
SECUNDÀRIA 

• Matí. Sortides de fi de trimestre.  

VACANCES DE NADAL 
El dimecres 21 de desembre és el darrer dia d‘escola del 2022. Les vacances de Nadal van del 22 de 
desembre al 8 de gener. El dilluns 9 de gener de 2023 es reprendrà el curs. 

ACTIVITATS DEL MES 
 

 
 
 

Bones Festes! 

GENERAL 6, 8 i 9  Festius (Constitució, Immaculada i festiu d’escola). 

 12 al 16  Campanya recollida joguines, etc. 
    
INFANTIL Dimecres 21 Tota l’etapa Fi de trimestre. Portes obertes a les famílies, a les 15:30h. 

    
PRIMÀRIA Divendres 2 3r i 4t  SORTIDA. Padrins a infantil. 

 Dimecres 7 5è i 6è XERRADA/TALLER. Amb l’Ajuntament de Bcn: “Parlen els nens”. 

 Dijous 15 1r SORTIDA. Ludoteca Fort Pienc. 

  2n SORTIDA. Biblioteca Fort Pienc: “La signatura secreta”. 

 Divendres 16 3r i 4t SORTIDA Padrins a infantil. 

 Dilluns 19 1r, 2n, 3r i 4t SORTIDA. Cantada als avis i àvies de la Residència de Gent Gran 
Fort Pienc. 

 Dimarts 20 1r i 2n SORTIDA. Taller de teatre al TNC: “Com dius?” 

 Dimecres 21 3r, 4t, 5è i 6è SORTIDA, fi de trimestre. Fira de Sta. Llúcia, Sagrada Família. 

  Tota l’etapa Fi de trimestre. Portes obertes a les famílies, a les 16:00h. 

    

SECUNDÀRIA Dilluns 5 Tota l’etapa XERRADA. Marató de Tv3: Salut cardiovascular. 

 
Dimecres 7 1r  SORTIDA. Parc de la Ciutadella, dins del projecte de centre 

Mou-te per Barcelona (Traçat de rutes). 

 
12 i 13 3r SORTIDA, tarda. Centre de dia Vincles. Servei a la comunitat, 

primer contacte amb els avis: Converses i històries de vida. 

 
Dimecres 14 1r SORTIDA. Mercat de la Concepció, dins del projecte de centre 

Hàbits saludables. 
 Dimecres 21 1r i 2n SORTIDA fi de trimestre. Bowling Pedralbes. 

  3r i 4t SORTIDA fi de trimestre. Cinema Renoir Floridablanca. 

    


