CELEBRACIÓ DE LA DIADA DEL SANT JORDI + SOLIDARI 2018 A
l’ESCOLA
Benvolguts/des pares i mares,
Un any més l’escola Nostra Senyora del Mar celebra la diada de Sant Jordi i per aquest motiu,
s’han organitzat diverses accions. A més, com l’any passat, aquestes activitats tindran un
objectiu solidari col·laborant amb una associació, sense ànim de lucre.
El proper dilluns dia 23 d’abril, a partir de les 15:00 començaran els actes dels Jocs Florals de
Primària al pati nou. Es realitzaran per cicles en els horaris següents:
· 1r i 2n de primària de 15:00 a 15:30 hores
· 3r i 4t de primària de 15:30 a 16:00 hores
· 5è i 6è de primària de 16:00 a 16:30 hores
Finalment es realitzarà un homenatge als membres de l’Associació dels Amics de la Sardana del
Prat (http://www.amicsdelprat.cat/) que, com cada any, ensenyen als nostres alumnes aquest
ball tradicional.
Els familiars que ho desitgin podran entrar al pati per veure les diferents actuacions dels seus
fills i filles. Un cop finalitzats els Jocs Florals, els convidem a visitar l’interior de l’escola, a partir
de les 16,45h de la tarda, per poder veure els treballs dels de/les nens/es d’educació infantil
(edifici de parvulari), primària i ESO (edifici carrer Sant Pere). L’entrada es realitzarà pel carrer
Sant Pere (primària) i la sortida pel carrer Sant Boi (ESO).
Durant la visita de les famílies, al pati nou de l’escola, s’oferirà a tothom un berenar cortesia de
la Fundació José Durán #7. L’escola i l’AMPA col·laboren amb aquesta associació, realitzant la
venda de roses i de llibres aportats per les famílies de Primària i Secundària de l’escola. Tots els
fons recollits aniran a aquesta fundació que lluita contra la Mort Sobtada. Per a més informació
poden consultar: http://contralamuertesubita.org/
També s’instal·larà una parada de venta de roses al carrer Ferran Puig amb la mateixa finalitat.
Esperem la seva participació

Bona diada de Sant Jordi

