Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Escola ELS PINS
Avinguda Habana Vieja 12
08860 Castelldefels
Tel. 93 665 46 56 Fax 93 664 90 02
escolaelspins.cat

Benvolgudes famílies:
Demà dimecres 20 d’abril, comença la nostra SETMANA CULTURAL i us volem recordar les
activitats que es realitzaran a l’escola:
-DIMECRES, DIJOUS I DIVENDRES: tallers per cicles, relacionats amb Sant Jordi, l’eix
transversal de l’hort, teatre en anglès....
-DIJOUS I DIVENDRES: els alumnes de 4t. de primària ens representaran la LLEGENDA DE
SANT JORDI..
-DIVENDRES 22 D’ABRIL: al matí realitzarem els III JOCS FLORALS.
Recordeu que els alumnes de 6è. tindran una paradeta de roses i llibres.
-DILLUNS 25 D’ABRIL: BERENAR INTERCULTURAL, on coneixerem i tastarem els
diferents berenars que porteu les famílies de l’escola.
Recordem que es realitzarà un concurs amb el jurat de L’Escola d’Hosteleria de Castelldefels.
Les famílies han d’emplenar la butlleta de sota i enganxar-la al menjar.
Els menjars es portaran el mateix dilluns dia 25 d’abril, al llarg del matí. Aquests, han
d’estar tallats en trossos petits per facilitar el tast del berenar i quedaran exposats a la
cuina. ANIMEU-VOS A PARTICIPAR!!!
Les portes de l’escola s’obriran a les 16’10h per tothom, perquè
pugueu visitar l’exposició de la setmana cultural al vestíbul i el
berenar cultural a la cuina. A les 16’15h. s’anunciarà el plat
guanyador.
Moltes gràcies per la vostra col.laboració,
L’Equip docent
...............................................................................................
DADES DEL MENJAR
NOM DE L’ALUMNE-A:.........................................CURS:............
NOM DEL PLAT:....................................................................
PAÍS O COMUNITAT:............................. BANDERA:
MARCA AMB UNA CREU SI PORTA ELS SEGÜENTS INGREDIENTS:
 OU

 FRUITS SECS

 LÀCTICS

 GLÚTEN DELS CEREALS

.....................................................................
NO AUTORITZACIÓ AL TAST DEL BERENAR CULTURAL
Els nens i nenes que no puguin tastar aquests plats que omplin i lliurin aquesta circular a la
seva mestra o mestre.
 No autoritzo al meu fill/a ........................................................ a tastar els diferents plats del
berenar
SIGNATURA

