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10 de novembre de 2017
SORTIDES I ACTIVITATS

PATI OBERT A L’ESCOLA

14 de novembre: 2n B. Sortida a Ca l’Agustí. Matí.

Recordeu que aquest dissabte, 11 de novembre, hi haurà
patis , d’11 a 14 hores.

14 de novembre: 6è. Xerrada Banc d’Aliments. Matí.
15 de novembre: 5è A. Visita a la Sagrada Família. Matí.
16 de novembre: 3r. Visita al Museu de la Ciència i la
Tècnica de Terrassa. Tot el dia.
17 de novembre: P3. Parc de la Creueta del Coll. Sortida
de tardor. Matí.
17 de novembre: 2n A. Sortida a Ca l’Agustí. Matí.
NOVETATS AL BLOC I AL TWITTER
Si feu una ullada al nostre twitter hi trobareu un recull de
les activitats que hem anat realitzant aquesta setmana.
A més, al bloc de l’escola ja podeu consultar les fotos de
la festa de la Castanyada. En breu, també podreu veure
fotografies de la sortida al Montseny de P4 i P5,
Halloween party de P3 i P4 i la sortida de la Casa Milà de
5è B.

PANERA DE NADAL
Recordeu que ja tenim a la venda els números per la
Panera de Nadal del Pere IV. Els diners que aconseguim
serveixen per pagar part de les despeses del Concert de
Nadal. A partir de la setmana vinent podreu veure la
panera al vestíbul de l’escola i els números els podeu
comprar a Consergeria o Secretaria.
Dia del sorteig: Divendres 15 de desembre.
Preu: 2 €
LOTERIA DE NADAL
Famílies!! Encara queden números de la loteria de Nadal
de l’Ampa!! No us quedeu sense!!

85306

CONCERT DE NADAL 2017. CASINO L’ALIANÇA DEL POBLENOU
Dies:
18 de desembre a les 15:15h. De 2n a 6è
19 de desembre a les 15:15h. De P3 a 1r
Entrades:
Aquest any cada família tindreu assignades dues entrades excepte aquelles que teniu germans al centre i no coincideixi el
dia del concert que se’n donaran de més perquè hi puguin assistir. Com escola creiem que és important prioritzar que els
nostres alumnes gaudeixin al màxim d’activitats comunes al centre i és per aquest motiu que hem assignat aquest criteri.
Com cada any, hi ha algunes entrades sobrants. Aquelles famílies que en desitgeu una de més, cal que li comuniqueu a la
Maria (conserge) entre el 13 i 17 de novembre i ella us apuntarà a una llista. Aquestes entrades es lliuraran a sorteig
prioritzant famílies separades i famílies nombroses i/o amb germans a l’institut.
Les entrades són numerades tot i que no garantim que les entrades sobrants que entren a sorteig puguin ser correlatives.
Dilluns 11 de desembre repartirem les entrades. És molt important que el dia del concert porteu l’entrada numerada per
accedir al teatre.
Moltes gràcies per la vostra col∙laboració.

