
Celebració aprenentatge

Benvolgudes famílies,

Ens complau convidar-vos a la segona celebració de l’aprenentatge del curs 22-23,

on podreu gaudir del 4t projecte que han treballat els vostres fills i filles, basat en

els continguts relacionats amb canvis i continuïtat en el temps.

La jornada de celebració tindrà lloc el divendres 10 de març amb el següent

horari:

horari cursos

15:15 - 16:00 EI4 - EI5 - 1r EP - 2n EP

16:00 - 16:45 3r EP - 4t EP - 5è EP - 6è EP

Ens trobarem 10 minuts abans de començar la sessió al davant de l’escola.

Per poder mantenir l’ordre, els nens i les nenes es quedaran a les seves classes i

sortiran a les 17:00h com una jornada qualsevol.

Us demanem i us agraïm la vostra col·laboració.

Salutacions cordials,

La Direcció

COL·LEGI NTRA. SRA. DE MONTSERRAT. FUNDACIÓ ALBADA.

C/ Sant Gaietà 10, 08150 Parets del Vallès  (Barcelona) |Spain | Tel. +34 93 562 03 56 | www.nsmontserrat.com

http://www.nsmontserrat.com/


Celebración aprendizaje

Estimadas familias,

Nos complace invitaros a la primera celebración del aprendizaje del curso 22-23,

donde podréis disfrutar del 4º proyecto que han trabajado vuestros hijos e hijas,

basado en los contenidos relacionados con cambios y continuidad en el tiempo.

La jornada de celebración tendrá lugar el viernes 10 de marzo con el siguiente

horario:

horario cursos

15:15 - 16:00 EI4 - EI5 - 1r EP - 2n EP

16:00 - 16:45 3r EP - 4t EP - 5è EP - 6è EP

Nos encontraremos 10 minutos antes de empezar la sesión delante del colegio.

Para mantener el orden, los niños y niñas se quedarán en sus clases y saldrán a las

17:00h como una jornada cualquiera.

Os pedimos y os agradecemos vuestra colaboración.

Saludos cordiales,

La Dirección
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