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21 de març
Espectacle de màgia "Érase una
vez..."

Espectacle del Mago Pinchito

21 de març a les 17.30 h
Sala infantil de la Biblioteca d'Onda
Dirigit a públic familiar

Estem de celebració! El butlletí de la FAMPA
Castelló Penyagolosa publica el seu número
100 i estem molt contents de poder
compartir-ho amb totes vosaltres, famílies.

El primer butlletí de la FAMPA Castelló
Penyagolosa es va publicar el 18 de setembre
de 2020, amb la idea d’apropar activitats
gratuïtes organitzades per diferents entitats,
AMPA, ajuntaments, associacions, FAMPA… a
les famílies amb nens, nenes i adolescents.
Des d’aleshores, cada divendres, es
publiquen tres activitats interessants per a
xiquets, xiquetes i les seues famílies, totes
elles d'accés lliure i que es realitzen a la
província. Fins ara, ja s’han compartit vora
300 activitats per a gaudir en família.

A través d'un servei de missatgeria massiva,
els butlletins arriben a unes 230 AMPA
federades, però aquests també es
comparteixen a través de les xarxes socials,
arribant a moltes més famílies. A més, des de
la FAMPA Castelló Penyagolosa volem que els
butlletins siguen un espai col·laboratiu on les
AMPA puguen participar i promocionar les
seues pròpies activitats i esdeveniments. Per
això sempre estem oberts a rebre els
suggeriments de les nostres AMPA.

Volem donar les gràcies a totes les persones
de les AMPA i a les famílies per llegir els
nostres butlletins i compartir-los i per
participar activament en la seua creació. El
vostre interés ens anima a continuar amb
aquesta tasca.
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25 de març
Socarrats: taller de decoració de
ceràmica medieval valenciana

26 de març
Planetallers: vacunes

Coneixerem de prop la tècnica pictòrica, materials,
caracterísiticas, iconografia i protagonistes que han
marcat els taulells "socarrats" valencians al llarg
dels segles. I ens embrutarem i activarem la
creativitat. De la teoria passarem al taller pràctic on
crearem les nostres pròpies ceràmiques.

25 de març a les 11.30 h a la Torre del Rey, Orpesa.

Es compleixen 70 anys del descobriment de la
vacuna de la Poliomielitis. Coneixerem la
importància fonamental de les vacunes.

26 de març a les 11 h al Planetari de Castelló.
Per a xiquets/es de 4 a 12 anys.

25 de març
Taller: “Porta una peça de roba i
li donem una segona vida”

Porta eixa camiseta que tens a casa mig
descolorida o els pantalons que et venen curts i,
amb pintura de roba i retoladors Posca, els
personalitzarem i els donarem una segona vida. 
A partir de 8 anys.

25 de març a les 12 h a Abacus Castelló, C/
Campoamor, 30
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https://oropesadelmarturismo.com/es/event/socarrats
https://www.castello.es/archivos/245/Cultura_Agenda_MAR2023.pdf
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