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Informacions d’interès per a les famílies -Especial CarnavalObertes les inscripcions a la
comparsa de mares, pares i
mestres

Engeguem les màquines del Carnaval!
Enguany el Carnaval arriba matiner i, des de la Comissió de Festes ja hi
treballen de valent en tots els preparatius.
Com sempre, necessitem de la vostra col·laboració i, per això us
proposem diverses maneres d’ajudar-nos a que, un any més, la festa
sigui un èxit:
Taller de confecció del Carnestoltes (activitat per a pares i mares)
Si voleu col·laborar en la confecció del Carnestoltes que ens
acompanyarà durant la festa de l’escola i també a la rua infantil, podeu
participar en el taller que organitzem de dilluns a dijous de 15 a 16.30
hores al laboratori de l’Escola.(no cal inscripció)

El proper 8 de febrer, a partir de les 15.15 h.,
se celebra la festa de Carnaval al Margalló i el
diumenge dia 10, a partir de les 15.45 h la rua
infantil a Castelldefels.
Des de l’AMPA tornem a oferir-vos la
possibilitat de participar en aquestes activitats.
Enguany, donat que el motiu central del
Carnaval del Margalló serà els mars i els
oceans, les mares, els pares i les mestres ens
disfressarem de pescadors/es.
Si us ve de gust passar una estona ben
divertida només cal que ompliu el formulari que
trobareu al nostre web dins l’apartat Tradicions
i festes > Carnaval

Taller de preparació de la carrossa (activitat familiar)
Si voleu col·laborar amb els vostres fills en la confecció dels guarniments
de la carrossa que ens acompanyarà a la rua infantil, podeu venir al
taller que organitzem de dilluns a dijous de 16.30 a 17.30 hores a l’aula
de plàstica de l’escola. (no cal inscripció)
Recollida de materials
Com ja sabeu som escola verda i, per aquest motiu, els materials
principals tant del Carnestoltes com de la decoració de la carrossa
hauran de ser reciclats o reciclables. Per aquest motiu necessitem:
●
●
●
●
●

Ampolles o garrafes d’aigua buides
Diaris vells
Taps d’ampolla
Caixes de cartró
Petxines, cloïses, ...

Podreu dipositar aquests materials a les caixes que trobareu a partir de
dilluns a les portes de l’escola. Gràcies per la vostra col·laboració!!!

Animeu-vos!!!
Teniu temps fins a l’1 de febrer

Esperem que aquestes informacions siguin del vostre interès. Recordeu que ens trobareu tots els divendres de 16.30 a 17 hores al despatx de
l'AMPA i que podeu fer-nos arribar les vostres consultes, propostes i suggeriments a través del formulari CONTACTAR del nostre web o bé
enviant un correu electrònic a ampamargallo@gmail.com

