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Divendres 11 de desembre 
 

A les 11 a la sala d’actes del Col·legi sorteig per la Marató de TV3 2015. 
 
Dilluns 14 de desembre 
 

A les 10 del matí, 
Pessebre vivent a l’Església del Col·legi a càrrec de l’alumnat de 2n 
d’Educació primària per als alumnes del centre. 
De 7 a 8 del vespre, 
Pessebre vivent a l’Església del Col·legi a càrrec de l’alumnat de 2n 
d’Educació primària per als pares i mares. 
 

Dimarts 15 de desembre 
 
Al matí, 
Xerrada Marató TV3, adreçada a l’alumnat de 1r i 2n d’ESO. 
Enregistrament de nadales als estudis del TAC 12 de Tarragona a càrrec 
dels alumnes de 4t de primària. 
 
Dimecres 16 de desembre 

 
Al matí, 
Sorteig Cistelles Nadal, a càrrec de l’alumnat de 3r ESO. 
A  2/4 de 8 del vespre,  
Lliurament d’informes als pares i a les mares de l’alumnat de Llar 
d’infants i P3 d’Educació infantil. 
 Lliurament d’informes als pares i a les mares de l’alumnat de 1r i 2n 
d’ESO. 
A les 8 del vespre, 
Lliurament d’informes als pares i a les mares de l’alumnat de P4 i P5 
d’Educació Infantil 
Lliurament d’informes als pares i a les mares de l’alumnat de 3r i 4t 
d’ESO. 
 

Dijous 17 de desembre 

 
Sortida dels alumnes de 6è per visitar el Museu d’Art Contemporani de 
Barcelona. 
Al matí, 
Pregó de Nadal a càrrec de l’alumnat de 2n d’ESO. 
Xerrada Marató TV3, adreçada a l’alumnat de 3r i 4t d’ESO. 
A 2/4 de 6 de la tarda, 
Els Patges Reials, avisats per l’AMPA, arribaran a l’escola per tal de 
recollir totes les cartes dels nens i nenes del Col·legi. 
 



 
 
A les 7 del vespre,  
Lliurament d’informes als pares i a les mares de l’alumnat de 1r i 2n de 
Primària. 
A  2/4 de 8 del vespre,  
Lliurament d’informes als pares i a les mares de l’alumnat de 3r i 4t de 
Primària. 
A  les 8 del vespre,  
Lliurament d’informes als pares i a les mares de l’alumnat de 5è i 6è de 
Primària. 
 
Divendres 18 de desembre 

 
Al matí 
Caga tió per a tots els infants d’Educació infantil. 
Cantada de Nadales a la Residència Alt Camp interpretades per 
l’alumnat de Cicle mitjà i superior d’Educació primària. 
 

Dilluns 21 de desembre 
 
A les 9 del matí, 
Cantada de Nadales a l’Església del Col·legi interpretades per l’alumnat 
d’Educació infantil. 
A 2/4 d’11 del matí, 
Cantada de Nadales a l’Església del Col·legi interpretades per l’alumnat 
d’Educació primària, per als pares i mares dels grups de 3r i 5è. 
A 3/4 de 12 del matí, 
Cantada de Nadales a l’Església del Col·legi interpretades per l’alumnat 
d’Educació primària, per als pares i mares dels grups de 1r i 6è. 
A les 3 de la tarda,  
Cantada de Nadales a l’Església del Col·legi interpretades per l’alumnat 
d’Educació primària per als pares i mares dels grups de 2n i 4t. 
 
Dimarts 22 de desembre 
 
A les 9 del matí,  
Cantada de Nadales a l’Església del Col·legi interpretades per l’alumnat 
d’Educació infantil, per als pares i mares dels grups A. 
A les 11 del matí, 
Cantada de Nadales a l’Església del Col·legi interpretades per l’alumnat 
d’Educació infantil, per als pares i mares dels grups B. 
Lliurament dels records nadalencs realitzats per l’alumnat d’ESO, als 
alumnes d’Educació infantil i primària. 
Lliurament, a càrrec de l’alumnat de 6è de primària, dels aliments 
recollits durant la Campanya Solidària Caritas. 



 

Nadales 
 
 
 

              Llar 1  Benvinguts els Reis 
               Llar 2 El Trineu 

            P-3 Serra que serra el bon Josep 
When the Star of Christmas 

            P-4 El Nadal ja és aquí 
The Christmas presents song 

            P-5 El Rabadà 
Ho, ho, ho! 

               1r EP Un camell d’Orient 
Oh Christmas tree 

               2n EP M’agrada el Nadal 
Jingle bells 

               3r EP Neu i glaç 
El camí de Betlem 
Christmas song 

               4t EP Nadal 
The Christmas Door 

               5è EP Compta amb mi 
Stand by me 

               6è EP Pa amb oli i sal 
Real love 
 

 


