MAGDALENA 2018
Benvolgudes famílies,
En 2018, les festes de la Magdalena se celebraran del 3 al 11 de març. Un any més, participarem a peu en els actes de
la Cavalcada Infantil (Pregó) i de la Ofrena de Flors que tindran lloc els dies 5 i 10 de març respectivament.
Segons les normes de participació indicades pel Ajuntament de Castelló, tenim limitat el nombre de places a 50, i
només poden participar en aquests actes als alumnes socis/es de l’AMPA. En cas de superar-se la xifra de
sol·licituds admeses per la Junta de Festes, es realitzarà un sorteig i s'informarà ràpidament als exclosos per si pogueren
participar amb una altra escola.
Com sempre, la Junta de l'AMPA del CEIP Antonio Armelles us agraeix la vostra col·laboració per a poder organitzar
millor la participació dels alumnes al Pregó Infantil i a l'Ofrena de Flors. Recordem que totes les xiquetes i tots els
xiquets i els pares/mares col·laboradors hauran d’anar vestits amb la indumentària requerida de
llaurador/a, castelloner/a, saragüells, etc. No s’admet la brusa negra. I a la Cavalcada Infantil, aconsellem que
cada xiquet/a porte caramels en una cistella i una ampolleta d’aigua.
Com l'any passat, comptem amb la participació dels/les alumnes que realitzen l’activitat extraescolar dolçaina i tabal i
que animaran el Pregó Infantil i han de confirmar la seua participació indicant a la fulla d’inscripció que pertanyen
al grup de dolçaina i tabal amb un si o no.

Pregó Infantil.

Omplir si participa en la CAVALCADA del PREGÓ INFANTIL.

Per a la participació dels xiquets/es a la Cavalcada Infantil (Pregó), el Patronat Municipal de Festes requereix el
lliurament del document d’autorització que adjuntem (PREGÓ INFANTIL), degudament omplerta i signada per la
mare, el pare o tutor/a legal del menor. Pel que fa als pares i mares col·laboradors, és necessari lliurar aquest imprès
i el de les normes, omplert amb les seues dades.
Nom i cognoms xiquet/a ..................................................................................... Curs:....... Tabal/dolçaina.................
Nom i cognoms xiquet/a ......................................................................................Curs:....... Tabal/dolçaina.................
Nom i cognoms pare/mare..........................................................................................COL·LABORADOR/A .......
DNI: ........................... Telf. ......................... / e-mail: .............................................................................................

Ofrena de Flors a Lledó. Omplir si participa en la OFRENA.
Per a la participació dels xiquets/es a la Ofrena de flors, el Patronat Municipal de Festes requereix el lliurament del
document d’autorització que adjuntem (OFRENA DE FLORS), degudament omplerta i signada per la mare, el
pare o tutor/a legal del menor.
Nom i cognoms xiquet/a ............................................................................................................... Curs:..................
Nom i cognoms xiquet/a ............................................................................................................... Curs:..................
Nom i cognoms pare/mare:....................................................................................................................................
DNI: ........................... Telf. ......................... / e-mail: .............................................................................................

Tant aquesta fulla com el document d’autorització per a la Cavalcada i Ofrena de flors hauran de
ser lliurades a l’AMPA fins al dimecres 20 de desembre de 2017 (inclòs), i en cap cas es
podran admetre inscripcions posteriors. Els impresos degudament omplerts hauran de dipositar-se
a la bústia de l’AMPA situada al costat de la biblioteca (edifici de Primària). Per a qualsevol
informació addicional, podeu telefonar o enviar WhatsApp al mòbil de l’AMPA 660 48 85 71, o
enviar correu electrònic a amparmelles@gmail.com.

