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Curs 2017/2018

A l’atenció de les famílies dels nostres alumnes
Benvolgudes famílies,
Aquest divendres 12 de gener comença la Festa major del Barri de Sant Antoni, que s’allargarà
fins el diumenge 21.
La nostra escola participa, organitza o acull diversos actes de la mateixa. Us en fem el llistat per
tal que pugueu participar-hi si és del vostre grat i que en pugueu fer difusió entre els vostres
familiars i amistats.
Dissabte 13: A les 11.30h, Conta contes teatralitzat en anglès. Activitat gratuïta, realitzada per
l’entitat Kids&us a la Mediateca de l’escola, destinada a nens i nenes d’1 a 3 anys.
Dimarts 16: Taller d'automaquillatge de 18.30 a 20.00h, a càrrec del PFI d'Imatge Personal.
Preu 3,5euros. Cal inscriure’s a la recepció de l’escola.
Dimecres 17: D'11.00 a 12.00h, benedicció dels animals i església oberta.
- De 18.30 a 20.30h, taller de cuina: Braç de nata i maduixes, a càrrec del PFI de Cuina. Preu
3,5euros. Cal inscriure’s a la recepció de l’escola.
Dijous 18: De 15.30 a 17.00h, les guarderies i escoles del barri visiten els nostres gegants
(aquest acte no és obert al públic en general)
- Macedònia artística a les 18.00h. Concert dels alumnes de 2n d'ESO i mostra de treballs de
plàstica. Taquilla inversa en benefici a l'ONG De Veí a Veí (l’aportació és voluntària segons la
vostra valoració de l’espectacle). L’acte és obert a tot el barri i tindrà lloc a l’església de l’escola.
Divendres 19: De 15.30 a 17.00h, les guarderies i escoles del barri visiten els nostres gegants
(aquest acte no és obert al públic en general)
- Taller de maquillatge de fantasia infantil al Mercat (carpa de roba i complements), de 17.15 a
20.00h, a càrrec del PFI d'Imatge Personal. Activitat gratuïta.
Dissabte 20: Cavalcada d'Els Tres Tombs. Hi participaran quatre alumnes de l’escola en un
carruatge, com a abanderats del cercavila. Hi portarem el cap gros del porquet elaborat pels
alumnes de 4t d’ESO.
- D'11.00 a 12.00h, benedicció dels animals de companyia i església oberta.
- Participació dels grups MOU-TE a l’Eucaristia de la Festa Major a l’envelat, a les 19.00h
Diumenge 21: Seguici de Festa Major amb els nostres gegants. Les figures i comparses es
concentraran a les 11.00h als Jardinets de l’Alguer. El cercavila començarà a les 11.30h.
A més, a partir del divendres 12 de gener hi haurà, al vestíbul de l’Escola, l’exposició dels
cartells de la Festa Major de l’any que ve realitzats per l’alumnat de 1r d’ESO. Podreu votar
aquell que més us agradi i el guanyador participarà en el concurs de cartells infantils.
Podeu veure tot el programa complet d’actes de Festa Major a l’enllaç:
http://media-edg.barcelona.cat/wp-content/uploads/2018/01/10094839/Triptic-2018_llimaOK.pdf
Esperem que gaudiu de la festa Major,
Cordialment,
L’Equip Directiu
Barcelona, 9 de gener de 2018
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