PER NADAL UN TALLER EN FAMÍLIA ENS CAL
Barcelona, 16 de novembre de 2015
Famílies,
S’acosta el Nadal i us tornem a proposar la participació en uns tallers de manualitats que creiem que
ens donaran a tots la possibilitat de deixar anar la nostra creativitat i passar una bona estona junts!
A cada taller podran participar un màxim de 15 famílies. Sí, sí, famílies! com sempre fem als nostres
tallers! Això vol dir que la inscripció comporta el dret a participar d’un adult (pare, mare, avi, àvia...) i
d’un nen o nena de l’escola:
FAMÍLIA I ESCOLA FENT NADAL JUNTS!!!

Farem un total de tres tallers, tots ells diferents, que tindran lloc els dies 24 de novembre, 1 de
desembre i 15 de desembre entre les 17:15 i les 18:45 hores a una aula de l’escola. El preu de cada
taller serà de 5€ i inclourà el material necessari per fer les manualitats (llevat que us indiquem que
heu de portar alguna cosa en concret).
De cadascun dels tallers en sortireu amb les manualitats fetes! A més, treballarem tècniques com:
L’Scrapbooking per fer postals personalitzades i ben originals. Atenció! els assistents hauran de dur
taula de tall (si en tenen, tot i que hi haurà algunes d’ús compartit), cúter, tisores, regle de 30 cm,
llapis i goma d’esborrar.
El Patchwork per fer guarniments de Nadal amb fil i agulla (tot i que sigui la primera vegada que la
feu servir). Atenció! els assistents hauran de dur un petit costurer amb fils de cosir, agulles, agulles
de cap, tisores i didal.
La Pasta de porcellana per fer penjolls per a l’arbre.
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 els dimarts a partir del 17 de novembre de 17:00 a 18:00h
Junta de l’AMPA

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

