NÚMERO 3 -28.02.2020

PINETAMPA
EL BUTLLETÍ DE L'AMPA

AVUI Divendres !
Reunió de l'AMPA
Avui divendres hi ha reunió de l'AMPA,
Per què no véns a veure’ns?
A les 17:00h
A la Biblioteca
Hi haurà canguratge!!

JORNADES
PORTES
OBERTES
19 DE
MARÇ
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CARNESTOLTES
PREMIATS D'ENGUANY

Finalment, ja tenim els premiats d'enguany.
L'originalitat, el vestuari, l'animació, la
coreografia, l'ambientació i sostenibilitat són
els criteris que ha valorat el jurat en aquesta
Rua de Carnestoltes 2020 a la Garriga.
Els guanyadors de la categoria A (comparses
de 50 o més persones) són la comparsa
Gaudir-Garrins amb el tema "Modernisme
Gaudí" per la seva originalitat.

Els Tagarei Lleó amb el tema "Rei Lleó" s'han fet amb el premi a vestuari.
Per la seva banda, els Ramat Trempat amb el tema "L'últim Samurai" han estat els
guanyadors del premi a l'animació.
Ja en l'àmbit de la coreografia i música, els premiats han estat els Garriolímpics, amb el
tema "Olimpíades garriguenques".

Els Araquiris i Amigatis amb el tema "On és la Geisa?" s'han endut el premi al
vestuari.
El premi a l'animació ha anat a la comparsa Circus amb el tema "Circ Antic".
La comparsa Borrinots ha estat la guanyadora del premi a la coreografia i música.
Finalment, el premi a l'ambientació ha estat per la comparsa Parchís.
Per acabar, el premi a la categoria C per la disfressa individual o bé en parella s'ha
adjudicat al Jardiner regant el seu jardí i als Dracs de paper maché.

Pel que fa a l'ambientació, la comparsa Pinartic, amb el tema "Animals de l'àrtic en
perill d'extinció" ha estat la galardonada.
Finalment, Els Sostenibles del Peixgraciós, amb el tema "Sostenibilitat" s'han endut el
premi a la sostenibilitat.
Ja en la categoria B, equivalent a les comparses d'entre 3 i 49 persones, l'originalitat
ha estat el premi adjudicat a Les Cactucheras amb el tema "Cactus".
Font: Ajuntament de #laGarriga

NOVES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
I TAMBÉ PER ADULTS!

Benvolgudes famílies,
Us informem de les activitats extraescolars per adults de l’escola Els Pinetons. (l’activitat
està limitada a la nostra comunicat educativa)
ACTIVITATS EXTRAESCOLARS ADULTS (de març a maig de 2020)
JUDO: Inici 3 de març de 2020
Dies: dimarts i dijous de 18.00 a 19.30h
Edats: de 5è de primaria fins a adult
Preu:
- 35,00€ /mes 2 dies set.
- 29,00€/mes 1 dia set.
- Assegurança, material i matricula 85,00€/any
- Kimono 50,00€
IOGA: Inici 2 de març de 2020
Dies : dilluns de 16.45 a 18.00h
Edats: només per adults
Preu: 19,00€/mes
Material que cal portar:
- Estoreta de Ioga
- Una manta de Ioga
--------------------------------------------------------------------------------------------------------FULL INSCRIPCIÓ: (cal deixar-ho al despatx de l’AMPA)
Nom i cognom___________________________DNI__________________________
Data naixement_________________Núm tarjeta sanitaria________________
Curs (alumnes de 5è i 6è)___________Població__________
Telf_______________Adreça electrónica__________________________
Activitat que vull realizar: (marcar amb X)
Judo 1 dia
Judo 2 dies
Ioga 1 dia

CONTINUEN LES
XERRADES SOBRE
EDUCACIÓ
Durant el mes de Març
L'ajuntament de La Garriga organitza una
sèrie de xerrades entorn a L'educació.
Inscripcions al correu:
aeducacio@ajlagarriga.cat
o al telèfon 93 860 59 90.

NOVETATS ESCOLA
VERDA
Com a escola verda estem treballant
per reduir els residus, així que a
partir del març (exceptuant l’excursió
dels de 1er a l’aquàrium el 2 de març)
us convidem a tots els infants a
portar per les excursions la
cantimplora amb aigua.
Tingueu en compte que el servei de
menjador ja no posarà ampolletes
d’aigua pels infants que es queden a
dinar.
En la circular de l’excursió que passa
l’escola rebreu un recordatori.
Mil gràcies per la vostra col.laboració

AGENDA
PROPOSTES DE CAP DE SETMANA

DIUMENGE, 1 MARÇ

Des de les 11:00 fins a 12:30

TALLER FAMILIAR: "EL CEL DE ROSANES
PLE D'OCELLS DE FERRO"
al Centre de Visitants
Organitza: Centre de Visitants la Garriga

DIUMENGE, 1 MARÇ

Des de les 11:00 fins a 12:00

BALL DE GITANES
a la plaça de Can Dachs
La concentració i organització dels participants està convocada a les 11:00 hores al
carrer Banys (entre C. Rosselló i C. Ametlla).
Recorregut: Carrer Banys (cantonada C. Rosselló), carrer Centre i Plaça de Can Dach.
Organitza: Ball de Gitanes la Garriga

DIUMENGE, 1 MARÇ

Des de les 11:00 fins a 12:30

FESTA DEL CONTE: ¨ZIBILLA I EL PODER DE
LES RATLLES¨
al Cinema Alhambra
Organitza: Cinema Alhambra
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