
 
 
Benvolgudes famílies, 
 
Nadal ja guaita i per tal de desitjar-vos bones festes, el proper dijous 19 de               
desembre de les 16h a les 17h vos convidam a gaudir de xocolata calenta,              
coques i bona companyia al pati nou l’escola.  
 
Seguint amb la temàtica solidària de l’any passat, enguany dedicam la festa a la              
campanya “Escola a l’Índia i bicicletes”, un projecte solidari fruit de la col·laboració             
entre les cooperatives d’ensenyament de la UCTAIB i la Fundació Vicente Ferrer. Per             
aquest motiu farem un sorteig de 4 cistelles de productes de comerç just. Podreu              
participar al sorteig comprant números al preu d’1 € cada tira. El que es recapti anirà                
íntegrament destinat a comprar bicicletes per a infants de l’Índia. 

L’AMIPA oferirà una xocolata calenta i les coques les vendrà l’alumnat de la classe de               
4rt d’ESO, per finançar el seu viatge d’estudis. 
 
Us recordam també que teniu obert el concurs de canvi de logo. Us animau a               
presentar una proposta? És un concurs obert a tota la comunitat educativa de Mata de               
Jonc. 
 
Hi ha activitats extraescolars programades, per tant, els nins i les nines que facin              
activitats aquest dia, així com els seus monitors, s’uniran a la festa una mica abans de                
les 17h. 
 

 
Informacions importants: 

● Si plou, la festa s’haurà de suspendre. 
● Cada família és responsable dels seus fills/filles a partir de les 16h. 
● El nostre cuiner ens farà xocolata especial sense llet, apta per a persones             

amb intolerància a la lactosa o al·lèrgia a la proteïna de vaca. Demanau la              
xocolata especial a la taula on us servirem. 

● Us pregam que ens ajudeu a deixar el pati net en acabar la festa. 
● Emprarem tassons reutilitzables. Tornau-los als punts de recollida. 
● A les 17h acaba la festa i tancarem portes. 

 

Us esperam a totes i a tots aquest dijous! 

Atentament, 

Junta de l’AMiPA de Mata de Jonc. 
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