AMPA
MÓN IDIOMES
PG. VAPOR GRAN, 15 - 08221 TERRASSA
mar@monidiomes.com – www.monidiomes.com

ESCOLA ENXANETA

Maig 2016

Benvolgudes famílies,
A punt de finalitzar el curs 2015-2016, us fem arribar aquesta circular per tal d’informarvos del dia del show final que realitzaran els vostres fills, que coincideix amb l’últim dia
de classe d’anglès d’aquest curs. Esperem que us agradi!
24 de Maig del 2016 GRUP DELS DIMARTS
Curs: 1r i 2n
16.30 h Recollida dels nens i nenes per la professora d’anglès
17.15 h Entrada de les famílies
Últim dia de classe 31 Maig
30 de Maig del 2016 GRUP DELS DILLUNS
Curs: 3r i 4t
16.30 h Recollida dels nens i nenes per la professora d’anglès
17.15 h Entrada de les famílies
2 de juny del 2016
Curs: 4t,5è,6è

GRUP DELS DIJOUS MIGDIA
12.30 h Recollida dels nens i nenes per la professora d’anglès
13.00 h Entrada de les famílies

Una persona de Món Idiomes us esperarà a l'entrada de l’escola i us adreçarà a l'aula corresponent.

Entrada a l’escola: C/Sometent Castella
Us anunciem també que el dia 4 de juny farem la festa de final curs a Món Idiomes.
De 10 a 11h podreu gaudir de l’obra de teatre Alice de la companyia Blue
Mango, www.bluemangotheatre.com la paraula de pas per descarrega les cançons i
listenings en MP3 des del nostre web és: bluemango101 i d´11 a 13h hi haurà una
gimcana. Us animem a participar i passar un matí divertit in English!
*Per a una millor organització us agrairíem que ens enviéssiu un e-mail a
mar@monidiomes.com o truqueu al 93 736 9297 confirmant quants vindreu. És una
activitat oberta a tothom, de P3 a 6è de primària. Podeu deixar els vostres fills/es a les
10h i tornar a les 13h. .
En col·laboració amb l'ONG Petits Detalls, a l'acadèmia Món Idiomes hem organitzat un mercat
de segona mà per al proper 4 de juny, també vendrem pastissets i galetes i podreu comprar
números de loteria per guanyar premis fantàstics amb la finalitat de recaptar diners per al
projecte Smiles for Luuka, Uganda.
Aquest projecte consisteix a portar aigua potable a una escola de Primària que té 800 alumnes,
fer una cuina, donar de dinar a tots els alumnes i iniciar uns cursos per als
professors locals donant-los eines per a millorar les seves classes. La clau de l'èxit és l'educació.
No us ho podeu perdre! Participeu i col·laboreu en actiu per a un món millor.
Els petits detalls marquen la diferència!

I AQUEST ESTIU, A MÓN IDIOMES…
CASALS EN ANGLÈS PER A P5 i PRIMÀRIA
CURSOS INTENSIUS PER A JOVES I ADULTS!
DEL 5 AL 29 DE JULIOL!

