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Buenos días  familias,

El lunes 31 de octubre celebramos en el centro la festividad de
Halloween trabajada desde el área de Inglés, y que tendrá como
actividad especial “El Pasaje del Terror”.
Dicha actividad está coordinada por el alumnado de 6º E.P. con la
supervisión de profesores del área de Inglés.

Están invitados a pasar todos los niños/as del centro, de forma
voluntaria, estableciéndose turnos por aulas durante todo el horario
lectivo.

El alumnado de Educación Infantil podrá asistir al centro disfrazado.
La celebración se extenderá a lo largo de la jornada con manualidades,
propuestas diferentes y juego libre.

El alumnado de Educación Primaria podrá asistir al centro disfrazado
o con un complemento (diadema, camiseta, maquillaje facial, broche,
…). La actividad principal en esta etapa será el Pasaje del Terror siendo
voluntarias y complementarias las actividades que se realicen en las
aulas a valorar por el tutor/a.

El Equipo Directivo.
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Bon dia famílies,

El dilluns 31 d'octubre celebrem en el centre la festivitat d' Halloween
treballada des de l'àrea d' Anglés, i que tindrà com a activitat especial
“El Passatge del Terror”.

Aquesta activitat està coordinada per l'alumnat de 6° E.P. amb la
supervisió de professors de l'àrea d'Anglès.

Estan convidats a passar tots els xiquets/as del centre, de manera
voluntària, establint-se torns per aules durant tot l'horari lectiu.

L'alumnat d'Educació Infantil podrà assistir al centre disfressat. La
celebració s'estendrà al llarg de la jornada amb manualitats, propostes
diferents i joc lliure.

L'alumnat d'Educació Primària podrà assistir al centre disfressat o amb
un complement (diadema, samarreta, maquillatge facial, fermall, …).
L'activitat principal en aquesta etapa serà el Passatge del Terror sent
voluntàries i complementàries les activitats que es realitzen a les aules a
valorar pel tutor/a.

L'Equip Directiu.




