Novembre de 2013

30è CONCURS DE PESSEBRES
DE PRIMÀRIA
Adreçat als alumnes dels cicles mitjà i superior ( 3er, 4rt, 5è i 6è de primària).
Podeu participar individualment o en grups (amb un màxim de 4 alumnes).
Inscriviu-vos a secretaria fins al dia 2 de Desembre. Heu de portar, dins un sobre tancat, les dades dels
concursants. A l’exterior del sobre hi heu d’escriure el lema (que serà el mateix que el de l’hora
d’entregar el treball), la classe i el número de participants.
Els materials de la composició seran de lliure elecció.
Els pessebres o els motius nadalencs han d’estar elaborats per els alumnes en la seva totalitat.
Les mides seran com a màxim de 60 x 60 cm.
Els treballs s’hauran de presentar, el dia 16 de Desembre a les 9:00 del matí a la sala d’actes.
L’exposició estarà oberta a tothom els dies 16, 17 i 18 de Desembre, des de les 17:00 fins a les
17:30 a la Sala d’Actes de Primària ( entrada per el pati).
Hi haurà un obsequi per a cada participant i un premi per els primers classificats de cada classe.
El lliurament de premis serà el dia 18 de Desembre a les 18:15 a la Sala d’Actes de Primària.
El jurat estarà integrat per membres de l’escola i de l’AMPA.
Aquest any el jurat escollirà també un pessebre que es portarà a la Mola el 21 de Desembre.
Posteriorment a l’entrega dels premis cada grup s’haurà de fer càrrec del seu pessebre o motiu.

EXPOSICIÓ DE DIBUIXOS
AMB MOTIUS NADALENCS
Adreçat als alumnes de 1er i 2on de primària.
Els que vulgueu participar en aquesta mostra de dibuixos els haureu de lliurar a la tutora el dia 16 de
Desembre.
El dibuix s’ha de fer en el paper que us subministraren.
Cada dibuix ha de portar clarament el nom, els cognoms i el curs de l’autor/a.
Es pot fer servir qualsevol tècnica de dibuix o pintura.
L’exposició estarà oberta a tothom els dies 16, 17 i 18 de Desembre, des de les 17:00 fins a les
17:30 a la sala de Sala d’Actes de Primària (entrada pel pati).
Cada nen rebrà un petit obsequi que es lliurarà, juntament amb el dibuix a la seva aula el 19 de
Desembre..
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Mariona Trullàs 1er B

Recordeu que, com cada any, l’AMPA també dona de menjar al TIÓ perquè es posi ben gras i cagui
molts regals a les classes d’infantil.

El proper any tornarem a posar un dels dibuixos que feu aquest Nadal a la portada d’aquest imprès.
Animeu-vos a participar i ...

Qualsevol consulta ens la podreu adreçar a ampakarmel@gmail.com
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