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TEATRE DE NADAL

Celebració de les
Nadales

NADALES:

Activitat dirigida per a tota l´escola
fins i tot a per als més petits!!!
Com el nadal i els reis Mags ja estan
de camí cap a l´escola hem
preparat un teatre per tots els nins
que es diu...El rei Melcior i els
pastorets de nadal.

ACTIVITATS
COMPLEMENTÀRIES
PROGRAMADES

Ja esteim preparant les
nadales i els pomes per
cantar a l´església del
nostre poble el proper dia

20 de desembre

Dia 1: Comença el calendari d´ADVENT
Dia 5: Decoram l´escola de nadal, feim
el Betlem i enviar les postals de nadal.
Dia 6 ,7 i 8: Pont de la constitució
Dia 12: sortida Betlems de Palma (5
anys)

Serà el proper dia 19 de desembre a
les 9:30h. Prepareu-vos per riure!!!!

fillols.

Dies 19: Teatre de Nadal
Dia 19: Entrega de notes del primer
trimestre
Dia 20: Cantem les nadales

ACTIVITATS VARIES
CONTES DE NADAL
També farem el postals de Nadal per
Felicitar a altres escoles i entitats!!!
Decorarem l´escola per què no ens
ajudeu??

Dia 22: Acaba l´escola i comença les
festes de Nadal

Entrega de bulletí de
notes
Aquest primer trimestre ha
anat molt bé ens hem adaptat
al nou curs i el proper dia 19
de desembre veureu els
resultats de les nostres
feinetes i entrega de notes.

PONT DE LA CONSTITUCIÓ
Els propers diez 6, 7 i 8 és el pont de la
constitució, l´escola romandrà tancada.

Patge Reial
Com que l´escola té contacte directe amb els
Reis Mags, dia 22 de desembre els hi hem
demanat que ens enviin un Patge Reial per donarlis les nostres cartes, i després ens donarem els
“Molts d´anys” menjant xocolata amb coca per a
tots gràcies a l´APIMA.
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