Benvolgudes famílies,
Com ja sabeu s’apropa el Nadal i amb ell les celebracions a l’escola. Aquest curs teníem previst recuperar
les activitats com fèiem habitualment, però la situació actual de la pandèmia està empitjorant i, per tant,
ens veiem en la necessitat de reorganitzar alguna d’aquestes activitats, tenint en compte els protocols i
mesures covid que el Departament d’Educació ens va fer arribar el dimecres 17 i que fan referència a
les festes i celebracions d’hivern.
A totes les activitats nadalenques haurem de tenir en compte:
●
●

●
●

Evitar les aglomeracions.
Mascareta col·locada correctament en tot moment. La normativa actual de festes escolars
d’hivern, marca que la mascareta s’ha d’utilitzar tant en espais interiors com exteriors.
Entrades i sortides esglaonades i amb ordre i tranquil·litat.
Durant la cantada de nadales, ningú es pot aixecar del banc en cap moment.

1. Cantada de Nadales a la parròquia Sant Ramon.
Estava previst fer les dues sessions habituals el dissabte 18 al matí però la capacitat de l’església és
insuficient encara que tan sols assistissin dues persones per família, complint les mesures sanitàries del
moment.
Davant d’aquesta situació, la cantada de nadales serà de la següent manera:
●
●
●

15:20 hores obertura de l’església. 15:30 hores inici de les Nadales.
L’AMPA es farà càrrec de la gravació de totes les nadales. També farem fotografies. Els vídeos i
les fotografies restaran a la vostra disposició al web de l’escola.
La distribució dels grups serà:

15:30

DILLUNS 13

DIMARTS 14

DIJOUS 16

DIVENDRES 17

6è de primària

5è de primària

4t de primària

3r de primària

P3 A, P4 A, P5 A

P3 B, P4 B, P5 B

2n de primària

1r de primària

4t d’ESO

3r d’ESO

2n d’ESO

1r d’ESO

2. Entrega de cartes als Reis Mags d’Orient.
Divendres 17 a la tarda l’AMPA ha preparat una sorpresa fent que ens visitin al pati de l’escola els Reis
Mags d’Orient per recollir les cartes dels vostres fills.
Els pares que vulgueu visitar al rei, podreu recollir els vostres fills en l’horari següent:
●
●
●

Educació Infantil: 16:15h
1r i 2n de Primària: 16:45h
3r i 4t de Primària: 17:10h

Quan hagueu recollit el vostre fill o filla, per ordre us anireu col·locant a la fila per entregar la carta al
Rei. Un cop entregada la carta, sortireu del pati el més aviat possible per deixar espai a la resta de
famílies.

3. Portes Obertes
Malauradament, degut a les mesures COVID-19, aquest any no podeu accedir a les classes dels vostres
fills i filles el dilluns 20 a les 17 hores, ja que el nombre de pares i mares supera l’aforament permès en
espais tancats.

4. Celebració del Nadal a la parròquia de Sant Ramon
La Missa de celebració del Nadal es farà, tal i com estava previst, el dilluns 20 a les 17:30h.

Gràcies per la vostra comprensió i col·laboració.
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