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VIDAL I BARRAQUER
Solidaris amb la Marató de TV3

La setmana vinent

El Col·legi Cardenal Vidal i Barraquer ha celebrat avui l'acte
central per la Marató de TV3. La construcció d'un cor format per
tots i cadascun dels nens i nenes de l'escola, des d'Infantil fins a
4t d'ESO, ha estat l'eix de l'acte. L'alumnat ha fet bategar el cor al
ritme de la cançó coral Pel cor, inclosa en el disc de la Marató.
L'activitat ha comptat també amb actuacions musicals, de dansa
i la lectura de diferents manifestos per reflexionar sobre la salut
cardiovascular i sobre la importància de ser solidaris amb
aquesta causa.

FESTIVAL DE NADAL
12.12.22_ Festival de Nadal d'Infantil
dels grups A: I3, I4 i I5 A.
13.12.22_ Festival de Nadal d'Infantil
dels grups B: I3, I4 i I5 B.
14.12.22_ Festival de Nadal d'Infantil
dels grups C: I3, I4, I5 C.
15.12.22_ Festival de Nadal de Primària
5è i 6è.
Hi haurà parades de manualitats
nadalenques i berenar durant totes les
tardes de festivals. Els diners recaptats
seran pro Càritas.
15.12.22_ Cantada de nadales de 1r
d'ESO a l'alumnat d'infantil.
15.12.22_Visita del pessebre de la Sra.
Carme Martí a la Llosa per part de
l'alumnat de 1r d'ESO.
16.12.22_ Celebració interna del Nadal a
Infantil i Primària.
FESTIVAL DE NADAL
Continuaran la setmana següent.

La Marató, que arriba enguany a la seva edició número 31, es
dedica a treballar per la salut cardiovascular. Segons
l'Organització Mundial de la Salut, les malalties cardiovasculars
són la principal causa de mort als països desenvolupats.

19.12.22_ Festival de Nadal de 3r i 4t de
Primària.
19.12.22_ Cantada de nadales de 2n
d'ESO per a l'alumnat de 1r i 2n de
Primària.
20.12.22_ Festival de 1r i 2n de Primària.
21.12.22_ Visita del patge Reial i fer
cagar al Tió a Infantil.
21.12.22_ Visita del patge Reial a Cicle
Inicial de Primària i amic invisible pels
més grans.

L'alumnat de Visual i Plàstica elaboren un mural
L’alumnat de 4t d'ESO que realitza la matèria específica de Viisual i Plàstica han confeccionat un
mural per participar en el Concurs "Pinta la Marató". Aquesta és la vuitena edició consecutiva en la
que l'escola presenta la seva proposta solidària.

Coreografia a Primària

Manifest per la Marató

Els nens i nenes de 5è i 6è de primària han
preparat amb molta il·lusió la coreografia del
tema Umbrella inclòs també en el disc de la
Marató. La cançó convida a tirar endavant fins i
tot quan les coses no ens venen de cara.

Dos representants de l'alumnat de 3r
d'ESO, el Seff Van Kerchovel i la Isona
Rebull, han llegit un manifest convidant a
tothom a la solidaritat per la Marató i en
concret, per les malalties cardiovasculars.

Una flashmob posa el punt i final a la celebració
L'alumnat de 4t d'ESO han preparat una flashmob amb el tema musical d'Alexandra Stan Sóc forta.
D'aquesta manera festiva s'ha posat el punt i final a l'activitat.

Aules i passadissos s'omplen de motius nadalencs
Estrelles, arbres de Nadal, neu... La decoració nadalenca ja ha arribat a aules i passadissos de l'escola.
L'alumnat ha contribuït a fabricar tots els motius que ja llueixen a l'escola.
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