Dissabte 16 de MAIG: Diada de Bricolatge
“QUIN GOIG D’ESCOLETA!!”
Bellaterra, 8 maig de 2014

Benvolgudes famílies,
El dissabte dia 16 de maig a partir de les 10h, celebrarem la DIADA “Quin goig d’Escoleta”, un
dia on se’ns convida a tots; pares, mares, mestres, nens i nenes a participar de forma activa a
l’Escola per tal de posar-la ben guapa contribuint amb tasques de manteniment que són
necessàries per la millora de les classes i dels patis. Amb aquesta diada es potencia la
participació de les famílies en la vida de l’escola, però també s’ intenta transmetre valors
d’estima envers l’entorn, convivència i de col·laboració. D’aquesta manera l’Escoleta passarà a
ser una mica vostre i una mica més de cada infant que durant el curs tindrà cura de tot allò que
s’ha arreglat.
Com cada any s’ha fet un llistat de tasques organitzades per grups per tal que tothom s’apunti
en el que cregui més adient:
Grup Groc – Pintors
Vernissar, pintar parets, penjar suros, revisar marcs, treure llistons que fan de marc de fusta
dels suros i si estan malmesos canviar-los per uns de nous.
Grup Blau – Súper Manetes I
Arreglar panys de portes, penjar cortines, revisar els tamborets alts, revisar cargols de cadires i
de les taules de pícnic, revisar la porta de la caseta de fusta del pati que no tanca bé, canviar
l’aixeta de la cuina per una amb dutxa.
Grup Vermell – Súper Manetes II
Posar topalls a les portes, instal·lar altaveus, canviar el cable de la línia del temps, col·locar
cable d’acer per penjar treballs a totes les aules, revisar la fusta amb pinces per penjar treballs i
enganxar-ne si en falten, posar penjadors per motxilles i instal·lar porta-rotllos de paper de wc.
Grup Verd – Esports
Remoure la terra del sorral i arreglar la cuineta del pati d’infantil, penjar la reixa de les cistelles
de bàsquet, clavar bé una cistella de bàsquet, pintar les línies del camp, muntar una taula de
pícnic i traslladar mobles d’una sala a una altra.

Per fer la feina més àgil caldria que cadascú portés eines de les que disposa a casa seva,
pinzells, caixa d’eines (tornavís, claus angleses, claus, etc...), màquina de fer forats (se’n
necessitaran bastantes per penjar varies cortines), etc...i sobretot draps vells i roba que es
pugui embrutar. Els nens poden portar la bata d’escola. Per remenar la sorra del pati es
necessitaran xapos, pales i rasclets.

Un cop finalitzada la feina, tots plegats farem un dinar-piscolabis compartint el que cadascú
porti i l’AMPA aportarà les begudes i fruita per tothom que hagi col·laborat en les tasques.

Per a una millor organització de la Diada, us agrairíem que ens feu saber el nombre de persones
que vindreu i en quin grup voleu participar, ja sigui enviant-nos un mail a
ampa.bellaterra@gmail.com o comunicant-ho al despatx de l’AMPA el dimarts o dijous a la
tarda de 15:00 a 17:00.

