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Benvolguda família, 
 
Ens adrecem a vostès per a informar-los de les activitats que es duran a terme el dilluns 
22 de desembre per la tarda amb motiu de la celebració del “6è Mercat d´intercanvi” i el 
dimarts 23 pel matí, últim dia del trimestre. 
 
El dilluns 22, l´horari per a l´alumnat serà el següent: 
 Al matí es farà classe normal. 
 Per la tarda es celebrarà el 6è Mercat d´intercanvi de 15 a 16.30h. Les activitats estaran 
repartides de la següent manera: 
 
1r i 2n d´ESO 
S1A-B-C-D 15h L´alumnat puja a la seva aula i el professor passa llista 

15,15h L´alumnat visita el Mercat d´intercanvi i les parades 
d´artesania 

15,45h L´alumnat torna a l´aula corresponent  
15,45-16.30h Visionat d´un documental sobre consum responsable i 

activitats a l´aula 
S2A-B-C-D 15h L´alumnat puja a la seva aula i el professor passa llista 

15,15h L´alumnat visita el Mercat d´intercanvi i les parades 
d´artesania 

15,45h L´alumnat torna a l´aula corresponent  
15,45-16.30h Visionat d´un documental sobre consum responsable i 

activitats a l´aula 
 
3r i 4t d´ESO 
S3A-B-C 15h L´alumnat puja a la seva aula i es passa llista 

15,15-16h Visionat d´un documental sobre consum responsable i 
activitats a l´aula 

16-16.30h Mercat d´intercanvi al pati 
16.30h Marxen a casa 

S4A-B-C 15h L´alumnat puja a la seva aula i es passa llista 
15,15-16h Visionat d´un documental sobre consum responsable i 

activitats a l´aula 
16-16.30h Mercat d´intercanvi al pati 
16.30h Marxen a casa 

 
El dimarts 23, l´horari per a l´alumnat d´ESO i de Batxillerat serà de 9 a 11h. del matí. 
 
9-10.30h Tutoria i lliurament de notes 
10.30-11h Reclamacions de notes, si s´escau 
11.30-13.30 Claustre de professors 
 
Els desitgem molt Bones Festes i un Bon any 2015! 
Atentament, 
 
 
 
 
La Direcció del Centre i el Claustre de Professorat 


