Diumenge 29 d'abril del 2018

Rua de la Santa Creu
ELS ELEMENTS DE LA NATURA

Instruccions del funcionament de la rua:
•
•

•
•

L'escola Josep Pallach serem el VOLCÀ

L'escola Josep Pallach serem el

Si voleu participar disfressats, nens i pares, heu d'entregar la butlleta
degudament omplerta amb els diners de la inscripció ( 5€ socis de l 'AMPA
i 7€ no socis) al despatx de l'AMPA abans del 28 de febrer del 2018.

En/Na ________________________________________ amb DNI ________________________
autoritzo al meu fill/a _________________________________________ del CEIP Josep
Pallach curs _______ grup _______ a participar en la Rua de la Santa Creu el 29
d'abril del 2018.
e-mail:
Telèfon mòbil amb conexió WhatsUpp:
(És important perquè ens adreçarem a vosaltres pels horaris i la ubicació dels
tallers i tota la informació de la rua)
PARES:

o Participaré disfressat
o Participaré com a vigilant de rua
o Només participaré en la preparació de les disfresses

•

Tots els pares/mares inscrits s'inclouran en un grup de
WhatsUpp on aniran rebent tota la informació.
Cada família és responsable de l'elaboració de la seva
disfressa. En cap cas l'organització de la rua es farà
responsable de fer la disfressa de ningú, encara que s'hagi
pagat la inscripcció.
Es realitzaran tallers a l'escola i al taller de l'Ajuntament que
hi ha a la Marca de l'Ham.
Els pares que no es volen disfressar, però volen participar el
dia de la rua, poden apuntar-se de vigilants. aquests el dia
abans hauran d'assistir a la reunió d'organització on se'ls
assignarà la feina que hauran de fer el dia de la rua.
Els pares que no es disfressin o no vagin de vigilants no
podran entrar a la plaça Catalunya durant el final de la rua.

NOTA MOLT IMPORTANT
L'actual comissió de rua està a punt de deixar
l'escola, per aquest motiu us demanem que us animeu a formar-hi
part. Es necessari que hi hagi un relleu per a poder seguir
participant de la rua els anys següents.
Si voleu podeu afegir-vos a la comissió aquest mateix any. Hi sereu
molt benvinguts/des.

