CIRCULAR Nº 5
11 d’abril de 2019

ESCOLA POMPEU FABRA

El dimarts 23 d’abril celebrarem la diada de Sant Jordi amb
aquestes activitats:

Booktubers
MATÍ

TARDA

Visitem les
parades de
llibres del
passeig.

Còmics
històrics

Presentació i lectura del
nou llibre/conte d’aula
I melindros
¡

Els alumnes de 5è vendran llibres i roses a l’entrada de l’escola per recaptar diners
per les colònies del curs vinent a la neu. També els podreu trobar al passeig Jacint
Verdaguer de 9h a 20h de la tarda.
La vostra col·laboració és important!!!

Feliç diada!!!!

CIRCULAR Nº 5
11 d’abril de 2019

ESCOLA POMPEU FABRA

BASES DEL CONCURS
“UNA MASCOTA PER LA BIBLIOTECA” 2019
Què cal fer? Necessitem que facis un dibuix que representi un
personatge/mascota per ser el logo de la biblioteca.
I també has de pensar un nom per a ell/a.
I a part, si t’atreveixes, també pots pensar en una frase que animi
a la resta de nens/es a venir a la biblioteca.
Qui pot participar? Podeu participar tots els alumnes de
l’escola, des de P3 fins a 6è.
Com l’has de presentar?
La mascota : en un paper mida foli, cartolina, dinA3. dinA4,.. i
pintar-lo amb colors ben bonics.( ceres, pintura, collage,…)
L’eslogan: l’heu de presentar a part del dibuix, en un paper.
També el podeu decorar igual que la mascota.
Has de posar el teu nom i curs darrera del dibuix i l’eslògan,
perquè sigui secret fins el dia de la tria definitiva.
Fins quan podem entregar el dibuix? Teniu fins el 23 d’Abril
per entregar el vostre personatge/ mascota. Trobareu una bústia
a la biblioteca on dipositar el vostre dibuix. A mesura que els
aneu presentant, els exposarem a la biblioteca perquè la resta
d’alumnes els vegin i els puguin valorar i votar.
La tria
Tots els alumnes podran votar el dibuix que més els agradi, que
estaran exposats a la biblioteca. Deixarem una bústia per votar.
Tindrem en compte les votacions dels alumnes i del jurat final
que prendrà l’última decisió.
Que cal tenir en compte abans de fer la mascota??
Es valorarà : l'originalitat, la polidesa del dibuix, el color, la relació
amb el món dels llibres,...
Sorpresa!!!!
El guanyadors/es podran veure exposat el seu treball a
la paret de la biblioteca, i com a premi, tindran una petita
sorpresa!!!!

ANIMEU-VOS!!!!
Entre tots fem una biblioteca més bonica

