Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Escola Jungfrau

Badalona, 10 de desembre de 2019

PODEM FER FELICITACIONS DE NADAL I EL REGAL DE L’AMIC INVISIBLE?
L’excepcionalitat d’aquest curs, ens fa prendre mesures preventives. Per tant, tot
el que vulgueu repartir (postals i el regal de l’amic invisible de 3r a 6è) caldrà
portar-ho a l’escola abans del 17 de desembre. D’aquesta manera, podrem
deixar aquests materials en quarantena i repartir-los el dia 21.

QUIN ÉS L’HORARI DE L’ÚLTIM DIA DE CURS?
Us recordem que l’horari del dilluns 21 de desembre, últim dia del
trimestre, serà de 9 a 13h. L’horari de menjador serà de 13h a 15:30h. També
s’oferirà el servei de canguratge per les famílies que el necessitin de 15,30h a
16,30h ( cal sol·licitar-lo abans al mateix servei del menjador).
Aquest dia, el funcionament de les activitats extraescolars serà normal.

COM PODEM FER UNA APORTACIÓ A LA MARATÓ?
Com cada any, l’AFA de la nostra escola recull diners destinats a la Marató.
A continuació us adjuntem la informació que ofereix l’AFA:

La Marató 2020 es dedica al Coronavirus i des de l’AFA hem volgut participar, com cada
any. Donades les característiques d’enguany la festa que organitzem serà completament
online amb una rifa que es retransmetrà en directe i una gimcana que cada família pot fer
al seu ritme de manera segura.
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Com fer les aportacions per la rifa i la gimcana?
Per fer les aportacions a la rifa i la gimcana has de fer-ho a través del següent enllaç:
https://www.migranodearena.org/reto/la-jungfrau-amb-la-marato-de-tv3
Dona 2€ per un número de la rifa
Dona 5€ per una gimcana
Per tal que puguem fer-vos l’enviament dels números de la rifa i el pdf amb les
instruccions de la gimcana, heu de fer el donatiu registrant-vos a la plataforma. Si no
us registreu envieu-nos un mail especificant la vostra donació a
maratotv3.ampajungfrau@gmail.com Si no us registreu o ens contacteu, no tindrem el
vostre mail per contactar-vos.
Participem tots a la Marató
Volem que tots participem a la Marató d’aquest any i per això us proposem que cada
infant pinti una gota i un sabó per cobrir el virus que hi ha a l’escola.
Podeu descarregar-vos els dibuixos a pintar en el següent enllaç:
https://drive.google.com/file/d/1oqRY8_eIGmJIQg6xJzh4C8pbxGyPv7zt/view?usp=shar
ing

BONES FESTES!!!!
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