DISSABTE 7 DE MARÇ 2020

PROGRAMA

IMPORTANT

10:00 h

SORTEIG D’UNA PANERA
AMB PRODUCTES ECOLÒGICS

• Obrim l’escola.
• Repartim eines, plantes i marquem les
zones a treballar.
• Cada curs té una zona assignada i els
seus delegats/delegades en seran els
encarregats.
• Trobarem un servei de guarda-roba i
farmaciola en una aula d’Infantil oberta.

11:00 – 13:00 h

• Es poden comprar els tiquets del menú.

13:00 h

• Presentació del nou vídeo de l’escola.
• Els pares i mares dels alumnes de tercer
de Primària han de parar taula.
• Es tanca el servei de guarda-roba.
• Els delegats/delegades de cada curs
han de coordinar la recollida de totes
les eines i de la brossa vegetal.

13:30 h

• Es podrà entrar al menjador per la
porta de davant de la sala polivalent.
• La cua d’espera es farà fora.
Cal entrar de manera esgraonada.

15:30 h

• A mesura que es vagi acabant de dinar
les famílies han de recollir les seves
taules i la dels seus fills i filles.
• Els pares i mares de tercer de Primària
acabaran d’endreçar el menjador
(escombrar i deixar recollides les cadires).

16:00 h

• Hora de tancament de l’escola.

Es recolliran receptes
saludables i fàcils de fer, que
poden ser escollides per formar
part del menú de l’escola.
Podeu portar les receptes de
casa o escriure-les el mateix dia
(tindreu material per fer-ho).
Entre tots els participants es
sortejarà una panera amb
productes ecològics.
SAMARRETES I PASTISSOS
Els nois i noies de 2n d’ESO
posaran paradetes per guanyar
uns diners extra que els ajudin
a poder-se pagar el viatge a
Menorca.

NECESSITEM EINES DE JARDÍ
Us agrairem que dugueu eines
que tingueu a casa (marcades
amb el nom).
Moltes gràcies
per la vostra col·laboració!
COMISSIÓ DE JARDINERIA
DE L’ESCOLA

INSTITUT ESCOLA

COSTA I LLOBERA

