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� El proper divendres 18 de desembre a les 19:00 hores hi ha prevista la xerrada: “Les 
relacions familiars: els diferents estats emocionals del infants”. 

� Us recordem que el proper dimarts 22 de desembre  és l’últim dia d’escola abans de 
les vacances de Nadal. L’horari de l’escola serà de 10 a 14 hores. 

� El dimarts 22 de desembre , aproximadament a les 10:20 hores, farem el concert de 
Nadal a la Residència la Vall per després desplaçar-nos pels carrers tot cantant. Les 
parades previstes després de la Residència seran: la plaça del Doctor Ferran, davant 
de l’església i a la plaça major. 

� Alumnat de Primària que participa a la Setmana Blanca: 

• Sortida el dia 11 de gener a les 8:30 hores  a la plaça el mur. ( els alumnes que 
pugin amb els pares ja faran cap a pistes i buscaran a la zona de pícnic i/o terrassa 
els mestres responsables del centre no més tard de les 9:45 hores ) ES PREGA 
PUNTUALITAT 

• Arribada, aproximadament a les 17:30 hores a la plaça del mur . 

• Els monitors distribuiran l’alumnat segons el seu nivell. Estarem barrejats amb nens 
i nenes d’altres escoles de la comarca. 

• És necessari portar una mica d’esmorzar i dinar en una bossa dif erent a la del 
material d’esquí . És important que les bosses estiguin marcades . (Creiem que 
no és necessari que portin diners) 

• És obligatori l’ús de casc i cal portar roba adequada per esquiar, guants, ulleres de 
sol, crema solar, labial. 

• Divendres a la tarda no hi haurà classe d’esquí per poder fer el retorn de material, 
entrega de premis,... (El preu total de la setmana inclou només 14 hores de 
monitor) 

• És obligatori fer la cursa de divendres. (si algú no la vol fer parlar amb l’Elena) 

• Si un alumne no pot participar a la campanya d’esquí per malaltia, lesions, ... ens 
ho ha de comunicar no més tard del dimarts 12 de gener per tal de poder recuperar 
els diners. 

 

L’ESCOLA VALL DE LORD US DESITJA UNES BONES FESTES NADALENQUES 


