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ORGANIZACIÓN ACTO NAVIDEÑO 21/12/2022 

Estimadas familias: 

Para garantizar que el festival programado para mañana miércoles se desarrolle de forma 

organizada, os adjuntamos las siguientes indicaciones: 

- Las puertas se abrirán a las 11:30 h. aproximadamente para que entren las familias, una vez el 

alumnado esté sentado en la pista principal. 

- No hay aforo limitado pero apelamos al sentido común. 

- La zona de las gradas es la designada para que las familias puedan sentarse y disfrutar del acto. 

- Una vez finalizado el festival (alrededor de las 12:30 h.), se dejará un tiempo prudencial para 

que puedan disfrutar del mercadillo solidaria. 

- La zona de convivencia de todos los asistentes al acto será el patio de primaria. En ningún 

momento las familias podrán acceder a los patios de infantil. 

- Una vez terminado el festival, las profes de infantil, con la finalidad de organizar y controlar a 

los más pequeños, se irán a sus respectivos patios. 

- Aquellas familias de infantil que hayan escrito a las tutoras informando que se llevarán a su 

hijo/a una vez finalizado el evento, lo/a recogerán en la puerta de sus respectivos patios una vez 

que las maestras los tengan organizados. 

- Las familias de primaria que hayan informado a sus respectivos maestros/as que se llevarán a 

sus hijos/as después del acto esperarán en la puerta del parking. Los profesores especialistas 

serán los encargados de acompañar a dicho alumnado a la puerta una vez hayan recogido todas 

sus cosas del aula. 

- Es conveniente seguir todas las indicaciones que se vayan dando por megafonía para que todos 

podamos disfrutar de la jornada garantizando una buena organización. 

 

Muchísimas gracias por su colaboración 

Atentamente 

El Equipo Directivo 
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ORGANITZACIÓ ACTE NADALENC 21/12/2022 

Estimades famílies: 

Per a garantir que el festival programat per a demà dimecres es desenvolupe de forma organitzada, 

us adjuntem les següents indicacions: 

- Les portes s'obriran a les 11.30 h. aproximadament perquè entren les famílies, una vegada 

l'alumnat estiga assegut en la pista principal. 

- No hi ha aforament limitat però apel·lem al sentit comú. 

- La zona de les graderies és la designada perquè les famílies puguen asseure's i gaudir de l'acte. 

- Una vegada finalitzat el festival (al voltant de les 12.30 h.), es deixarà un temps prudencial 

perquè puguen gaudir del marcadet solidàri. 

- La zona de convivència de tots els assistents a l'acte serà el pati de primària. En cap moment 

les famílies podran accedir als patis d'infantil. 

- Una vegada acabat el festival, les profes d'infantil, amb la finalitat d'organitzar i controlar als 

més xicotets, s'aniran als seus respectius patis. 

- Aquelles famílies d'infantil que hagen escrit a les tutores informant que s'emportaran al seu 

fill/a una vegada finalitzat l'esdeveniment, el/la recolliran a la porta dels seus respectius patis 

una vegada que les mestres els tinguen organitzats. 

- Les famílies de primària que hagen informat els seus respectius mestres/as que s'emportaran 

als seus fills/as després de l'acte esperaran a la porta del pàrquing. Els professors especialistes 

seran els encarregats d'acompanyar a aquest alumnat a la porta una vegada hagen recollit 

totes les seues coses de l'aula. 

- És convenient seguir totes les indicacions que es vagen donant per megafonia perquè tots 

puguem gaudir de la jornada garantint una bona organització. 

 

Moltíssimes gràcies per la seua col·laboració 

Atentament 

L'Equip Directiu 


