Taller de manualitats per Sant Jordi
Barcelona, 15 de març de 2017
Famílies,
S’acosta la primavera i no sabem si el cor s’altera, però per si de cas les mans us demanen manualitats us
oferim de posar-les en moviment amb un nou taller.
Com en altres ocasions, al taller podran participar un màxim de 12 famílies. 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 ENS MOVEM PER CELEBRAR SANT JORDI

En aquesta ocasió us proposem un taller (on
farem dues manualitats) que tindrà lloc el
dijous 30 de març entre les 17:15 i les 18:45
hores a una aula de l’escola. El preu del taller
serà de 5€ i inclourà el material necessari per
fer les manualitats, llevat de les coses que us
indiquem més avall que heu de portar
vosaltres.

Que necessiteu portar:
- Per a la llibreta paraules dolces: llapis i goma d’esborrar i retoladors de punta fina.
- Per al Sant Jordi: un petit costurer amb tisores i agulles de cosir.
Penseu, però, que les places són limitades, tant pel material com per l’atenció que rebreu de les monitores. Per
tant, cal que formalitzeu la vostra inscripció a través del correu de l’AMPA (ampa@ampaescolaarrels.cat) o
lliurant la butlleta d’inscripció a la bústia de l’AMPA. Les inscripcions s’atendran per ordre d’arribada i us
confirmarem la vostra admissió al més aviat possible. Podreu fer el pagament el mateix dia del taller.
NO S’ADMETRAN SOL·LICITUDS DE DARRERA HORA ATESA LA IMPOSSIBILITAT DE PREPARAR NOU MATERIAL.
Junta de l’AMPA

BUTLLETA D’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

