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Benvolgudes famílies,

El  dissabte  5  de  novembre  tindrà  lloc  la 
Tercera  Jornada  de  Bricolatge  de  la  Sínia, 
organitzada  conjuntament  per  l’escola  i 
l’AMPA.  Els  objectius  d’aquesta  jornada  de 
bricolatge són, d’una banda, col·laborar tots 
plegats per posar en ordre quatre coses del 
centre i,  de l’altra,  tenir  un espai  més per 
poder-nos  trobar  tots  els  implicats  en  el 
funcionament de l’escola (  docents,  pares i 
infants),  treballar  una  estona  junts  i 
conèixer-nos millor.

En aquesta Tercera Jornada de Bricolatge de 
la  Sínia  ens  distribuirem  per  espais  de 
treball.  La  comissió  de  pares  i  docents 
prepararà les tasques a fer a cada espai, així 
com la compra de materials i les previsions 
d’eines. 

Per  poder  organitzar  de  manera  eficaç  els 
grups  de  treball  s’han  fet  unes  GRAELLES 
PER A QUÈ US APUNTEU a les comissions de 
treball  que  preferiu.  Aquestes  graelles 
estaran  penjades  al  costat  de  cada  aula  a 
partir del dilluns 10 d’octubre i el termini 
serà el dimecres 19 d’octubre.



D’altra banda, no hem d’oblidar que anem a 
treballar, així  que, si algú ha de venir amb 
canalla, és important que apunteu el nombre 
de nens que vindran amb vosaltres per tal 
d’organitzar-nos adequadament. Hi haurà un 
grup  de  pares  i  mares  que  s’hauran  de 
responsabilitzar  dels  infants  per  a  què  no 
estiguin voltant per l’escola.

Està previst que la jornada de bricolatge duri 
des de les 10 del  matí  fins a les dues del 
migdia.  En  acabar,  farem  un  DINAR  DE 
GERMANOR  al  menjador  de  l’escola, 
contractat  a  7  i  Tria,  amb  un  preu 
aproximat de 6 € per persona.
Cal que apunteu a la graella si teniu intenció 
de quedar-vos a dinar i quants sereu.
Finalment, també seria interessant que ens 
indiquéssiu  si  podeu  portar  eines,  sobretot 
per dur a terme les tasques del pati i de les 
aules.

Al cap i a la fi, la intenció d’aquesta jornada 
es resumeix perfectament amb el lema de 

l’AMPA: 



“ENTRE TOTS LA FEM”

     TU 
HI 
TENS 
MOLT 
A 
FER,
T’HI 
ESPE
REM!!

!!


