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“ Som el màxim exemple per als nostres fills ”
Jon Morgan

Benvolgudes famílies ,
Ja s’acosta la Festa de Fi de curs i us volem comentar alguns aspectes de la mateixa .
Com ja sabeu pel programa de la festa, hi haurà una EXHIBICIÓ DE DANSES de tot
l’alumnat de l’escola, que tindrà lloc a les pistes i que començarà a les 19 hores. Es tracta d’un
acte on participa tot l’alumnat i on estarem presents , com a observadors, alumnes, famílies i
professorat. Depèn de l’esforç de tots plegats que sigui un acte cívic, de respecte envers els
altres i on tothom demostri capacitat d’escolta i d’espera.
Donat que som els adults els que hem de donar exemple per modelar les conductes dels nens i
nenes de l’escola, us DEMANEM QUE :
. Sigueu puntuals : els vostres fills /es han d’estar asseguts al lloc que tinguin
assignat a les pistes a les 18.50 com a màxim .
. Deixeu els fills /es en companyia dels mestres i dels seus companys. No us
quedeu amb ells mentre duren les actuacions.
. Un cop deixeu el vostre fill /a assegut , absteniu-vos de fer-li fotos.
Durant les danses, no feu fotos col·locant- vos enmig de la pista o davant
del grup de nens . Si en feu, que sigui des del vostre lloc i procurant no
impedir que la resta de persones vegin l’actuació.
. Respecteu els llocs on està l’alumnat veient l’espectacle. Seieu o quedeu-vos
drets al darrere , als llocs que hi haurà per a les famílies.
No passeu pel mig dels llocs on hi ha nens asseguts.
.Tingueu en compte que l’alumnat ha de veure l’actuació de tots els
companys i companyes . Un cop acabades les actuacions, us convidarem a
reunir-vos amb els vostres fills/es.
INDUMENTÀRIA PER A LES DANSES :
. Samarreta llisa : P-3 diferents colors, P-4 verda ( ITV), P-5 groga.
Pantalons o faldilla texana per a Ed. Infantil
1r: verd, 2n: vermell, 3r: camisa de quadres o samarreta llisa o camisa texana i texans ,
4t: blanca i texans
. 5è : samarreta de diferents colors
. 6è : se’ls informarà des de la tutoria
. Calçat : sabatilles esportives que no llisquin dels peus.
Us recomanem que tot l’alumnat porti gorra.
.

En cas de pluja, les danses es farien al Pavelló Polisportiu que hi ha al costat de l’escola.
Per últim , us convidem a partir de les 18 h a que passeu per les aules del cicle inicial per veure
diferents reportatges fotogràfics a les pissarres digitals sobre aquest curs escolar .
Moltes gràcies per la vostra col·laboració !
Equip de mestres del Ferran i Clua
Valldoreix, 9 de juny de 2013

