Tallers en família
Barcelona, 19 de març de 2014
Benvolgudes famílies,
Amb la voluntat de seguir apropant família i escola, ens adrecem a vosaltres per proposar-vos la
participació en tres nous tallers de manualitats que tenim previst de fer durant el mes d’abril, tots ells
enfocats de cara a les festes de Pasqua.
FAMÍLIA I ESCOLA CELEBREM LA PASQUA
Els tallers que us proposem són els següents:
Dijous 03/04/2014 de 17:30 a 20:30h: Cistelleria amb paper de diari.
A partir de les pàgines dels periòdics podem fer cistells, capses i altres estris. La base d'aquesta
tècnica té dos elements: la transformació dels fulls de paper en bastonets resistents i l'aplicació
de la tècnica tradicional de la cistelleria. El primer pas consisteix a enrotllar el full del diari el més
fi possible. Per aconseguir bastonets ben estrets és molt útil ajudar-se d'un bastó de fusta. Una
vegada hem fet diversos bastons de paper cal anar-los trenant d’acord amb el disseny triat i
emprant la tècnica de la cistelleria.
Dimarts 08/04/2014 de 17:30 a 20:30h: Patchwork. Decorar amb fil i agulla.
El patchwork és una tècnica de costura que ens permet fer bonics dissenys amb retalls de teixits.
No es necessita saber cosir ja que són tècniques molt senzilles i amb resultats sorprenents.
Atenció, els assistents a aquest taller hauran de dur un petit costurer amb fils de cosir, agulles,
agulles de cap, tisores i didal.
Dijous 10/04/2014 de 17:30 a 20:30h: Fofutxes. Nines de foamy o goma eva.
Fofutxa és el nom d’unes gracioses nines de foamy (també anomenat goma eva)
característiques per les seves llargues cames, els seus peus grans i un cap rodó i simpàtic. Són
originàries del Brasil però actualment són un fenomen estès arreu del món gràcies a Internet.
Són totalment artesanals i amb elles podrem decorar les nostres mones.
A cada taller podran participar un màxim de 15 famílies. Us preguntareu què vol dir això de famílies.
Doncs, molt senzill, que cada inscripció comportarà que poden fer l’activitat un adult (mare, pare, avi,
àvia, tutor, tutora) juntament amb un nen o nena de l’escola.
El taller, a més d’unes monitores ben engrescades amb la idea i disposades a compartir les seves
habilitats, inclou tot el material, preparat perquè a més de passar una bona estona, tothom surti amb
els seus treballs acabats.
Com tot això té un cost, la inscripció a cada taller costarà 18€. Però com que volem tenir-vos ben
engrescats, hem pensat d’oferir-vos descomptes per a tots aquells que vulgueu apuntar-vos a més
d’un. De manera que si us apunteu a dos el preu de cada taller serà de 16€ i si us apunteu als tres el
preu passarà a ser de 14€ per taller.
Penseu, però, que les places són limitades, tant pel material com per l’atenció que rebreu de les
monitores. Per tant, no es considerarà cap inscripció formalitzada fins que no feu el pagament del
taller. Cosa que podreu fer entre el 24 i 28 de març de 17:00 a 18:00h (el dimarts 25 fins a les
19:00h.)
Animeu-vos! Junts farem grans coses!
________________________________________________________________________________________
A LLIURAR EL DIA DE LA INSCRIPCIÓ
Inscripció al taller o tallers: ___________________________________________________________
Nom del familiar i parentesc:__________________________________________________________
E-mail: ________________________________________ Telèfon de contacte: __________________
Nom nen o nena: _________________________________________ Curs:_____________________
Import total del taller o tallers: _______ €
ampa@ampaescolaarrels.cat

Cardenal Tedeschini 76, Barcelona

www.ampaescolaarrels.cat

