Circular 7:

Benvolguts pares i mares:
Divendres, dia 19 de gener, celebrarem la festa de Sant Antoni-Sant Sebastià. . L’horari
d’aquest dia serà de 9’00 a 14’00h.
No hi haurà activitats extraescolars i l’alumnat transportat sortirà a les 15’30h.
Vos convidem a participar a la festa que començarà a partir de les 12’30h amb l’encesa del
fogueró per part de la colla de dimonis de “La factoria de So”(APERTURA DE PORTES
12:25h).
Està previst que la torrada comenci a les 13:00h h. L’alumnat d’Infantil dinarà a les 13h al
menjador de sopa i escalop i després se li oferirà torrada.
L’alumnat que normalment no dina al menjador i aquest dia vol dinar de torrada o de sopa
i escalop (Infantil) haurà de comprar en el menjador un tiquet de menú durant la setmana
abans a ser possible. (Dimarts i dijous de 8:45h a 9:15h al quartet de menjador).
Pels adults que vulguin torrar es vendran un tiquets a 3 euros on entrarà carn, botifarró,
llonganissa , una clementina i aigua . Els podreu comprar prèviament DIMARTS i DIJOUS
de 8:45 a 9:15 al quartet de menjador per tenir una previsió. Si no ho teniu clar fins darrer
moment també els podreu comprar el mateix dia al personal de cuina, però millor abans.
Els infants de 6è vendran coques i begudes pro-viatge d’estudis, a 1 € cada cosa.
El dia de la torrada podríem venir tots vestits d'un sol color: vermell , negre o qualsevol color
molt fosc.
Pregam que les famílies que parteixin abans de les 15h ho comuniquin al tutor/a.
A l'hora de la torrada hi haurà tres torradores destinades als adults (una per verdures) i una
per cada cicle on estaran els infants amb els tutors/es i especialistes.
Vos demanem que poseu molt d’esment (vosaltres i els vostres fills) per a utilitzar el contenidor
de fems correcte (plàstic -llaunes i orgànic).
El viernes, dia 19 de enero, celebraremos la fiesta de Sant Antoni-Sant Sebastià. El horario
será de 9’00 a 14’00h. Los autocares saldrán a las 15’30h.
No habrá actividades extraescolares.
Invitamos a todas las familias a participar de la fiesta (12.25 h. Abriremos puertas y
encendemos el fogueró, 13h torrada). Los niños que normalmente no quedan a comer
podrán comprar un vale en el comedor ( martes o jueves en el despacho de comedor).
Los tiquets de “torrada” para los adultos se venderán a 3€
El alumnado de 6º curso venderá bebida y postre a 1€ cada cosa. Habrá parrillas para los
adultos. Os pedimos que tanto vosotros como vuestros hijos utilicéis el contenedor de basura
correcto (plástico-latas y orgánico)

