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SETMANA CULTURAL
25, 26 i 27 de març 2013

Queridas familias:
Este  año,  de  nuevo,  la  ASOCIACIÓN  DE 

MADRES Y PADRES vamos a colaborar con el Colegio 
para la realización de la  Semana Cultural,  que va a 
incluir  actividades  muy  interesantes  para  que 
nuestr@s hij@s disfruten y aprendan.

* LUNES 25: visitará el colegio el poeta y cantante, 
LUIS EDUARDO AUTE, que 
realizará con l@s niñ@s una 
actividad lúdica de animación 
lectora y producción de textos 
(cuentos, poemas). A partir de las 
17h, para todos los padres, 
madres y tutores que deseen 
participar, ofrecerá una charla. SE HA DISTRIBUIDO 
UNA CIRCULAR PARA APUNTARSE. 

*  MARTES  26: realizaremos  nuestro  TALLER  DE 
MONAS DE PASCUA. Los niños que NO SON SOCIOS 
deberán aportar 1,50€ que cuesta la materia prima 
y  entregarlo  a  la  tutora.  Esa  tarde,  la  mona 
confeccionadas por cada uno/a será su merienda en el 
patio del colegio. 

*  MIÉRCOLES  27: se  instalará  en  el  colegio  un 
PLANETARIO que podrán visitar todos los  alumnos. 
Los  niños/as  NO  SOCIOS  DEL  AMPA  deberán 
colaborar con 2€ que entregarán a la tutora.

TODAS LAS ACTIVIDADES ESTÁN 
SUBVENCIONADAS PARA LOS SOCIOS DEL AMPA

Benvolgudes famílies:
Enguany, de nou, l'ASSOCIACIÓ DE MARES I 

PARES  col·laborarem  amb  el  Col·legi  per  a  la 
realització  de  la  Setmana  Cultural,  que  inclourà 
activitats molt interessants per a que els nostres fills i 
filles gaudisquen i aprenguen.

* DILLUNS 25: visitarà el col·legi 
el poeta i cantant, LUIS 
EDUARDO AUTE, que realitzarà 
amb els xiquets una activitat 
lúdica d'animació lectora i 
producció de textos (contes, 
poemes). A partir de les 17h, per a tots els pares, 
mares i tutors que desitgen participar, oferirà una 
xarrada. S'HA DISTRIBUÏT UNA CIRCULAR PER A 
APUNTAR-SE.

*  DIMARTS  26: realitzarem  el  nostre  TALLER  DE 
MONES DE PASQUA. Els xiquets que NO SÓN SOCIS 
hauran d'aportar 1,50€ que costa la matèria prima i 
lliurar-ho  a  la  tutora.  Eixa  vesprada,  la  mona 
confeccionada per cadascú serà el seu berenar en el 
pati del col·legi. 

*  DIMECRES  27: s'instal·larà  en  el  col·legi  un 
PLANETARI que podran visitar tots els alumnes. Els 
xiquets/as  NO  SOCIS  DE  L'AMPA  hauran  de 
col·laborar amb 2€ que lliuraran a la tutora.

TOTES LES ACTIVITATS ESTAN SUBVENCIONADES 
PER ALS SOCIS DE L'AMPA
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