
                                                                                                                                                                

  

 
 
 
 
 

Benvolguts/des pares/mares: 
 
Us volem informar que algunes activitats de Nadal programades per aquest mes de desembre (betlem vivent, 
recollida d’aliments per Càritas, visita a les residències Reina Sofia i Cas Serres..) s’han hagut de suspendre 
degut a la Covid-19. No obstant, el departament de pastoral està portant a terme diferents accions amb els 
alumnes, per a fomentar els valors que comporta el Nadal. Així mateix s’ha participat en diferents activitats 
organitzades pel “Pla Municipal de la Infància i l’Adolescència de l’Ajuntament d’Eivissa” i altres entitats: 
  
Concurs de dibuix: “Dibuixa el teu barri per Nadal” destinat als cursos de 1r, 2n, 3r i 4t de Ed. Primària. 
 
Concurs arbre de Nadal: destinat als cursos de 5è i 6è de Ed. Primària, on es valorarà l’ús de materials 
reciclats i naturals. Els arbres de tots els centres educatius que participen estaran exposats al voltant de l’arbre 
principal de Vara de Rey. 
  
Projecte solidari “Christmas Jumper Day” (ONG Save the Children), per un Nadal més feliç en el Corn 
d’Àfrica on milions d’infants menors de cinc anys estan en risc de morir per desnutrició. 
  
Dia 20 Rifa de la cistella solidària: a favor de “Rayitos de Esperanza”, en combinació amb els 4 últims 
números del sorteig de l’ONCE. 

 Missa de Nadal  des de 4t d’Ed. Primària fins a Batxillerat, a l’església de Santa Creu. 
 
Dia 22 Visita dels patges a les aules d’Educació Primària i d’Educació Infantil. 

 
Entrega de notes esglaonada per motiu de la COVID-19 

Dia 21 Els tutors entregaran les notes en els llocs i hores estrictament indicats. 
 
Batxillerat   2n Batxillerat A/B seran entregades pels tutors en hora de classe. 
  1r Batxillerat A/B/C seran entregades pels tutors en hora de classe. 
 
ESO 
3r ESO A/B/PMAR de 15:30 a 16:30 hores en les seves respectives aules. Entrada per Via Romana. 
2n ESO A/B de 17:30 a 18:30 hores en les seves respectives aules. Entrada per Via Romana. 
 
Educació Infantil 
4t i 6è EI (3 i 5 anys) de 17:15 a 18:00 hores en les seves respectives aules. Entrada per la porta principal. 
5è EI (4 anys) de 18:00 a 18:45 hores en les seves respectives aules. Entrada per la porta principal. 

 
Dia 22  

ESO 
1r ESO A/B de 15:30 a 16:30 hores en les aules de 1r Batxillerat B i 2n Batxillerat A respectivament. 
Entrada per la porta principal. 
4t ESO A/B/PRAQ de 16:30 a 17:30 hores en les seves respectives aules. Entrada per la porta principal. 
 
Educació Primària 1r EP de 15:30 a 16:30 hores en la seva aula. Entrada per Via Púnica. 
2n EP de 16:30 a 17:30 hores en la seva aula. Entrada per Via Púnica. 
3r EP de 15:30 a 16:30 hores en les aules d’infantil senyalitzades. Entrada per la porta principal. 
4t EP de 16:30 a 17:30 hores en les aules d’infantil senyalitzades. Entrada per la porta principal. 
5è EP de 15:30 a 16:30 hores en la seva aula. Entrada per Via Romana. 
6è EP de 16:30 a 17:30 hores en la seva aula. Entrada per Via Romana. 
 
L’horari d’aquest dia serà de jornada intensiva de 9 a 14 hores. Hi haurà servei de menjador fins les 15 h. 
 

Visita orientadora prèvia cita (telèfon 971 30 14 18) 
 
ELS RECORDAM QUE LES CLASES ES REPRENDRAN EL DIA 10 DE GENER.  
Tenim una sorpresa preparada per al dia 21 de desembre que pujarem a la web a partir de les 12h  
 
Bones Festes!!       La direcció                 

 

 
Seguiu-nos a la web del centre                      Facebook                   e  @nscibiza                                                                                                  


