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Benvolgudes famílies  
 
Des de la comissió d’escola verdes, us convidem a elaborar una "joguina amb material de rebuig" 
amb els vostres fills/es per participar en el 3r concurs d'activitats d'Escola Verda que organitza 
aquesta comissió. El jurat del concurs serà la mateixa comissió d’Escola Verda. 
 
Alguns aspectes a tenir en compte: 
- Podeu utilitzar el material que vulgueu, sempre i quan sigui de rebuig ( oueres, pots de iogurt, 
capses de llet, ampolles de plàstic...) 
- Podeu ajudar als vostres fills/es en tot allò que sigui necessari. 
 
Les joguines s'hauran de lliurar als tutors/es no més tard de divendres 27 de gener. És indispensable 
que hi hagi el nom i cognom de l'alumne/a i el curs. 
 
Totes les joguines dels participants romandran exposades durant dues setmanes, del 30 de gener al 
10 de febrer. 
 
Moltes gràcies per la vostra col·laboració i per compartir les vostres idees amb nosaltres. 
La comissió de escoles verdes us desitja BONES FESTES!!!!. 
 
 
Atentament,  
Comissió d’Escoles Verdes 
Sant Quirze del Vallès (Les Fonts), 21 de desembre de 2016 
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