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Arriba el Carnaval!
En pocs dies celebrem el Carnaval
El proper 28 de febrer, a partir de les 15.15 hores, se celebra la festa de Carnaval a
l'Escola. Com ja sabeu, enguany, la temàtica que centra el nostre Carnaval és el món
del circ.
Enguany, el Carnaval ve acompanyat de novetats!!! Per primera vegada, un cop
finalitzi l'exhibició dels diferents cicles, gaudirem d'un ball de disfresses amb el
"Remena el Pandero".
A més tindrem tallers i un photocall contra les retallades!

No us ho perdeu!

Vols donar un
cop de mà al

taller del
Carnestoltes?
Ens trobem cada dilluns i dijous a
partir de les 16.30 hores a la Sala de
mestres. Vine i ajuda'ns a crear el
Carnestoltes de l'Escola! A més, porta a
la canalla, s'ho passaran d'allò més!

Taller d’estalvi
energètic –
per
a
grans
i
Ja t'has inscrit
petits
a la Comparsa
de mares,
pares i
mestres?
VOLS ESTALVIAR EN EL REBUT DE
LA LLUM?

No t'ho pensis més, segur que ens ho
passarem molt bé! Enguany ens
disfrassem de mims, la disfressa és
d'allò més senzilla! Inscriu-te ja en
aquest enllaç

Pots estalviar molts diners entenent el
rebut de la llum. Porta'l i t’ajudarem!!!
Pots estalviar canviant el model de
consum.
Compararem diferents sistemes
d’il·luminació per comprovar quina és la
tecnologia més eficient.
Inscriut-te al taller familiar del proper

divendres, 21 de febrer de 2014 (16.45h)
Més informació i inscripcions aquí
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