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PARVULARI. PROGRAMA DE NADAL 
 

 

 Canal Blau. El full que us vam fer arribar l’altre dia amb les dates d’emissions del 

programa Cantem al Nadal estava malament, no coincidia el dia de la setmana amb el 

número. Les dates correctes són les següents: 

- Dijous 24 de desembre a les 17h. 

- Divendres 25 de desembre a les 10h. 

- Dissabte 26 de desembre a les 17h. 

- Divendres 1 de gener a les 10h. 

- Dimarts 5 de gener a les 17h. 

- Dimecres 6 de gener a les 10h.   

 

 Dilluns 21: Concert de nadal. Es farà a la nau del Museu del Ferrocarril, al costat de 

l’estació de tren. Recordeu venir ben mudats! L’horari serà el següent: 

- P-3 A (Tigres), P-4 A (Papallones) i P-5 A (Cotxes): de 9:30 a 10:45. 

- P-3 B (Dinosaures), P-4 B (Pops) i P-5 B (Motos): d’11 a 12:15.  

Aquest acte és obert a les famílies. L’entrada i la recollida de nens/es es farà a l’escola, 

com de costum. 

 

 Dimarts 22: Fem cagar el Tió. Com cada any, farem cagar el tió a l’aula de 

psicomotricitat. Recordeu que aquest acte és obert a les famílies però heu de ser 

puntuals, tant en l’entrada com en la sortida. Els torns per fer-lo cagar són els següents: 

 

o P-3 A i B: a les 11:30 h.  

o P-4 A i B: a les 12 h. 

o P-5 A i B: a les 12:30 h. 

 

 Regals de reis. Just després de les vacances de Nadal, divendres 8 de gener a la 

tarda, els nens i nenes podran portar a l’escola una joguina que els hagin portat els reis. 

La joguina no ha de ser massa gran ni fràgil, penseu que la compartiran amb els 

companys/es. 

 

DESITGEM QUE AQUEST NADAL US PINTIN 

A LA CARA MOLTS SOMRIURES !!!  


