
Benvolguts pares i mares: 

Ens complau informar-vos que, com tots els anys, el proper dissabte 12 d’Abril es celebrarà 
al Dia Juniors de la Vicaria VII  - La Ribera. És aquesta una bona ocasió perquè els xiquets i 
xiquetes coneguen gent d’altres pobles i compartisquen amb ells tot un matí de jocs i diversió. 
Després del dinar, es celebrarà el Festival de la Cançó, on cada centre pujarà a cantar la cançó 
que hem composat al voltant de la campanya d’aquest curs “Busqueu i Trobareu” (MT 7,7).  

Aquest any es celebrarà en Almussafes, i el preu és de 8 euros. L’hora d’eixida serà al voltant 

de les 9.15  al Col·legi Sant Bernat, i l’hora de tornada sobre les 19.00 – 19.30, 

també al Col·legi Sant Bernat. Les autoritzacions s’arreplegaran el proper dimarts 8 
d’Abril, de 18.00 a 21.00 en les Casetes dels Mestres.  

Els pares i mares també esteu més que convidats a aquest acte tan important, i hi ha 

programada una xerrada – taller molt interessant anomenada: “El encuentro de mi hijo 
con las nuevas tecnologías y redes sociales.” Què fer quan el meu fill passa tot el 
seu temps lliure davant d’una pantalla? Quins valors i contravalors educa l’oci de pantalla? 
Com aprofitar el potencial educatiu de la pantalla o dels videojocs? Totes aquestes preguntes 
seran tractades de manera pràctica i molt divertida per part del Grup de Famílies de Juniors 

MD. La xerrada tindrà lloc a les 11.00 hores en Almussafes, mentre els xiquets fan les 
activitats programades. Si esteu interessats/ades en assistir, comuniqueu-li-ho als educadors 
dels vostres fills, així com també si assistireu en cotxe propi o amb l’autobús. 

 

 

Jo_____________________________________________________, amb DNI_____________, 
pare/mare/tutor/tutora de _________________________________________________, 
autoritze al meu fill/filla a assistir al Festival de la Cançó i Dia Júniors de la Vicaria VII de Juniors 
MD, que tindrà lloc el proper dissabte 12 d’Abril de 2014 en Almussafes.  

Signat:_______________________________ 

 

        Carlet, a ____ d’Abril de 2014. 

 


