TALLER DE NADAL – FEM UN TIÓ
P3, P4, P5, 1r i 2n d’EP
Hola famílies!!
Tot i que aquest curs no podem organitzar els Tallers presencialment, com
portem realitzant ja fa uns quants anys, no volem deixar-vos sense.
Així doncs, us hem preparat un Concurs de Tions, on esperem veure la
creativitat de tots i totes les nostres artistes!
Tots els tions que realitzeu els exposarem a la nova aula de l’edifici principal i n’escollirem 5 que
obtindran un premi (els més originals, reciclats, treballats...).
Mares, pares, avis, avies, tietes, tiets, germans, germanes....... podeu ajudar als nens i nenes
en l’activitat, però només en coses bàsiques i quan sigui necessari, és un taller que han de
realitzar els infants).
Bases:



o

o

Mida: a gust de cada un/a
Material: el que vulgueu, com més reciclat millor
Lliurament:
Haureu d’enviar-nos 4 o 5 fotografies del procés del treball + 1 fotografia amb el resultat final
(algunes o totes les fotografies poden ser publicades a les xarxes de l’AFA, el fet d’enviar-nosles ens confirma el consentiment per a la seva publicació).
Les fotos han d’anar numerades i identificades amb el nom, cognoms i curs del o de la
participant.
Les heu d’enviar a: extraescolarsitallers@ampasafahorta.org amb:
ASSUMPTE: Concurs Tió Nadal (curs del/a participant)
CONTINGUT MAIL: Nom, cognoms i curs del o de la participant.
Nom, cognoms i telèfon del pare, mare o tutor/a legal del o de la participant.
o

La data final de lliurament és el 30 de novembre de 2020, després ja us informarem de
com i quan portar els tions per a poder exposar-los.

Els treballs rebuts més tard del 30 de novembre de 2020 s’exposaran, però no entraran en
concurs.
Poden participar tots els nens i nenes que ho desitgin, però només entraran en concurs els i les
participants que siguin associats/des a l’AFA.
Som-hi!
Recordeu subscriure-us al blog per no perdre-us cap notícia relacionada amb l’AFA.
Barcelona, novembre 2020
AFA Sa-Fa Horta

AFA SAFA-HORTA. Peris Mencheta, 26-46 08032 Barcelona. www.ampasafahorta.org

