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ESPECIAL NADAL. 
Gràcies famílies i comunitat educativa!!! 

Benvolgudes famílies, 
Ja hem arribat a Nadal!! 
 

Després d’un inici de curs ple de pors, dubtes i incerteses, podem dir que hem acabat el primer 
trimestre amb una bona qualificació. Tota la comunitat hi hem posat el nostre granet de sorra: 
mestres, alumnes i famílies i aquesta feina té el seu resultat: un bon ambient de treball, mesures 
de sanitat integrades amb normalitat i només tres grups confinats. 
 

De cara al nou trimestre treballarem per continuar endavant la línia de treball iniciada aquest curs 
i comptem, sens dubte, amb la vostra col·laboració. Us agraïm a tots i a totes la vostra aportació i 
la vostra predisposició a fer tan fàcil el dia a dia a l’escola...  
 

Des d’aquí us volem desitjar que passeu unes molt bones vacances de Nadal i que aprofiteu per 
recarregar piles. 

Escola Sant Marc 
 

 

Ajuts a l’escola Reciclem Caguem el Tió 

 
Aquest Nadal hem pogut fer 
una inversió en llibres d’aula 
gràcies a una subvenció de 
l’Ajuntament de Calldetenes 
que hem invertit al 100% en la 
botiga del Clip. 
 
L’AMPA també ens ha ajudat 
donant diners per poder 
comprar material pedagògic 
nou de llengua i 
matemàtiques. 
 
Des de l’escola volem 
manifestar el nostre agraïment 
per l’aportació rebuda.  

 
Teniu llibres infantils i juvenils que ja 
no llegiu? Porteu-los a l’escola i els 
donarem una segona oportunitat a 
les biblioteques d’aula! 
 

Teniu ordinadors que us hagin 
quedat obsolets per a la vostra feina 
però que encara funcionen bé? Ens 
agradaria poder tenir punts de 
consulta a les aules i per això 
estarem encantats d’acollir-los. 
 
Teniu joguines que penseu que 
puguin tenir una altra vida a 
l’escola? Porteu-les i les tornarem a 
gaudir. 
 

 
Aquest matí hem fet cagar el Tió 
a l’escola i s’ha portat molt bé 
amb tots els nens i nenes perquè 
li havien donat menjar i l’havien 
cuidat molt bé durant aquests 
darrers dies.  
 
Ara tenim molts regals nous que 
ens serviran per treballar i 
aprendre d’una altra manera. 
 
També hem gaudit d’un magnífic 
esmorzar per gentilesa de 
l’AMPA. 

 


