Arriba EL SENGLAR BORNI,
una nova activitat per a la
comunitat ADULTA del Maragall!!

L’AMPA prepara per aquesta
primavera una nova activitat: el
SENGLAR BORNI.
Es tracta d’un joc per a pares,
mares, mestres, monitors,
monitores, cuiners,
cuineres… I tota la comunitat
ADULTA del Maragall.

·
·
·
·
·

Quin és el riu més llarg d’Europa?
Com es deia la protagonista de Dirty Dancing?
Quants anys porten els Gausacs?
Qui va escriure Els Miserables?
Quantes temporades s’han fet de La Riera?

EL REPTE: El vostre equip haurà d’encertar el major nombre de
preguntes com aquestes i guanyar la primera edició del SENGLAR BORNI.
Però no cal guanyar per passar-ho bé, des de l’organització del BORNI
treballem perquè us ho passeu molt bé.

QUAN: UN DIVENDRES DE MAIG (horari de vespre), dia a confirmar
ON: al vestíbul de l’escola
COM: equips de 6 (ni un més, ni un menys)
PER QUÈ: perquè sempre fem coses amb i per als nens, i ara ens toca a
nosaltres. També volem divertir-nos!
Serà una nit per passar-ho molt bé. Pensarem, jugarem, competirem,
riurem i soparem amb altres membres de l’escola.
QUI?: L’equip organitzador el formem 6 mares i pares del cole, però
necessitem més col·laboradors per organització!! Si algú sap de imatge,

so, electricitat, etc., ens aniria fantàstic un cop de mà!! Anima’t i col·labora,
és molt divertit!!
Després de Nadal rebreu un correu electrònic per informar-vos de
quan començaran les inscripcions.
La participació tindrà un cost mínim per cobrir despeses (uns 10-12
euros/persona).
Pels que volgueu saber-ne més, us deixem l’enllaç a l’article de la Vaca Cega
que vem escriure a l’abril:
https://vacacegamaragall.wordpress.com/2016/04/15/els-senglars-bornisal-savi-den-xandri/
I perquè us feu una idea del joc, us deixem l’enllaç del vídeo amb el resum
de la 5ª edició del Concurs del Savi d'en Xandri, on vem participar i als que
agraïm que ens convidessin i ens hagin ajudat a la preparació, així com als
companys del Pins del Vallès!!
https://goo.gl/lB7ez4
Animeu-vos i aneu formant el vostre equip pel SENGLAR BORNI!!!

