CASAL 13 OCTUBRE
PINEDIQUES DE TARADELL
L’AMPA de l'Escola de les Pinediques presenta aquest Casal per oferir una proposta lúdicoeducativa el dia 13 d’octubre del 2017, coincidint amb els dies de lliure elecció en els quals l’escola
fa festa durant el curs escolar. El format serà en horari de 9 a 13h, amb dues propostes diferents:
Alumnes de P3 a 1r de primària (a l’edifici d’Infantil)
Taller “Creem i juguem”.
Farem tres tallers diferents durant el matí, un taller de creació de mini-mons
amb materials naturals, un espai de construccions (amb peces de fusta, suro,
etc.) i acabarem amb un taller de discos voladors de paper lliure de tòxics.
Aquest taller va a càrrec de l’Anna Vilardell de la botiga “Joguines Ecològiques”
de Vic.
Aquest taller està obert a tots aquells pares/mares que vulguin participar-hi amb
els seus fills.
Cal que cada infant porti una caixa de sabates de casa!
Alumnes de 2n a 6è de primària (a l’edifici de Primària)
Taller de cuina de Tardor.
Els infants podran fer 3 receptes diferents, una coca de carbassa un dels
aliments més típics d’aquesta època, uns panellets i una recepta de galetes per
llepar-se els dits!
Aquest taller va a càrrec de la Dolors Bou, amb una llarga experiència davant
dels fogons.
Cada infant ha de portar un devantal de casa!
El preu per infant són: 11 euros.
Cal recordar que, aquestes activitats estan obertes a qualsevol família
interessada, sigui o no de l’escola Les Pinediques.
Les inscripcions estaran obertes fins el dilluns 9 d’octubre.
Trobareu més informació i el formulari al web de l’AMPA www.pinediques.com
Per aclariments: extraescolars@pinediques.com
•

Tot els nens/nenes cal que estiguin assegurats. El preu de l'assegurança
és
de
7€.

Els nens i nenes de les Pinediques de primària i els
d'infantil que estan realitzant una extraescolar ja estan
assegurats.
•

La resta caldrà que paguin l'import corresponent a part del cost del taller.

•

Per fer el taller, cal un mínim i un màxim d’inscrits per sessió.

