FESTES i CELEBRACIONS a
L’ESCOLA CURS 2018/2019
*LA MERCÈ – DIVENDRES 21/9

*LA CASTANYADA – DIMECRES 30/10

Els capgrossos, com cada any, tornen

La Maria Castanyera baixa de la

a l’escola per a la Mercè.

muntanya a veure a tots els nens de

Les famílies podran veure’ls al pati

l’escola i ens porta castanyes.

(si no plou)a l’hora de la sortida

*HALLOWEEN – DILLUNS 31/10

*SANTA CECÍLIA – del 19 al
23/11

Our pupils from “Garbí” go round the
School dressed up as pumpkins,

Durant aquesta setmana celebrarem amb l’Ana

vampires, witches and goshts playing:

la Patrona de la Música, cantant i ballant

“Treat or trick” visiting all the classes

diferents cançons.

and singing a song to the Little ones.

*CANTADA

de NADALES PARVULARI
DIVENDRES 21/12

Representació de Nadales (3-6 anys)

*DINAR de NADAL/CAGATIÓ
DIMECRES 19/12

Portes obertes per als pares de Parvulari

El nens i nenes faran cagar al Tió i

La representació es farà a l’Atelier:

dinaran sopa amb galets, pollastre

P3 – 15:15 h

farcit amb prunes i de postres

P4 – 15:45 h

torrons i neules.

P5 – 16:15 h

*PORTES OBERTES FAMÍLIES (0-3 anys)
DIVENDRES 21/12

*RUA de CARNAVAL – DIVENDRES 1/3
La Rua de Carnaval començarà a les 16:30h,

Portes obertes per a totes les famílies
Convidem a totes les famílies a partir
de les 17:00h a entrar a l’aula per
veure els treballs de Nadal i berenar
tots plegats amb les coques de la Dori.

des dels més petits als més grans,
disfressats amb disfresses fetes a
l’escola d’acord amb el Projecte Educatiu
que Desenvolupem durant el curs.

*SANT JORDI – DIVENDRES 26/4
Portes obertes per a pares de Parvulari
Representació en Anglès a l’Atelier:
P3 – 15:15 h
P4 – 15:45 h
P5 – 16:15 h (serà al pati de l’escola si fa bon temps)

*FESTIVAL FI de CURS – DIVENDRES 24/5
Teatre l’Aliança del Poblenou. Els hi esperem a tots!!! Entrada lliure!!!

*FESTA DELS AVIS – divendres 14/6
Portes obertes per als avis/es dels nens/es de Mafalda
La Festa dels Avis començarà a les 17:00h al pati de
l’escola. Els avis/es que vulguin poden portar un pastís
fet de casa per berenar. Tots plegats farem gresca al pati.

