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FESTA FI DE CURS 2016 – 2017

Benvolgudes famílies,

Ens plau convidar-vos a la Festival de Fi de curs que se celebrarà el proper divendres 16

de  juny  a  les  18.00h a  la  pista  poliesportiva  de  l’escola.  Aquest  curs  el  nostre  eix

transversal  han  sigut  els  Castellers.  En  aquest  festival, podreu  gaudir  d'una  FESTA

MAJOR on quedaran representats tant els castellers com altres tradicions catalanes.

Per facilitar l’accés al recinte escolar es repartiran dues entrades (amb dret a seient) per

cada família. Les entrades les rebreu properament a través de l'agenda dels vostres fills.

Es  permetrà  l'accés  a  més  familiars  però  hauran  de  romandre  en  peu,  en  els  llocs

indicats. 

Hi haurà dues portes d’accés a la pista: la porta corredissa gran del pati i la porta petita

d'accés des del pàrquing.  Entrarem al recinte en dos temps diferenciats:

17.40h: entraran els familiars que disposin d’una entrada (ho podran fer per les dues portes).

17.50h: entraran els familiars que NO disposin d’entrada (ho podran fer per les dues portes).

• Els alumnes hauran d'estar a l’escola a les 17.30h vestits per  l’ocasió (rebreu una

nota informativa, aquesta setmana, del vestuari que cal dur per part dels mestres) i

els tutors els esperaran a les aules.

• La distribució dels alumnes a la pista la trobareu indicada en el plànol de la pàgina

següent. Us convidem a col·locar-vos en el lloc que creieu més oportú, respectant

els espais destinats als alumnes i els passadissos.

• Us recordem que no està permès realitzar fotografies ni gravar vídeos, atenent a la

normativa dels drets d'imatge dels nostres alumnes. No patiu, es faran fotografies i

vídeos que després es penjaran en la pàgina web de l'escola.
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• Normalment en aquestes dates fa  calor,  per  tant,  us recomanem portar  ventall,

gorra, ...

• Un cop acabi el Festival, els alumnes aniran amb les seves tutores i quan surtin del

recinte escolar els podreu recollir en els punts de concentració senyalats a la pista.

• Us demanem, si us plau, que ens ajudeu a endreçar les cadires a les seves gàbies.

Recordeu que han d'estar totes amb col·locades en la mateixa direcció. Si algú de

vostès té experiència en l'endreça us podeu fer responsables d’una gàbia, us ho

agrairem moltíssim.

• Per últim dir-vos que la festa continua de la mà de l'AMPA de l'escola, els nens i

nens podran gaudir amb inflables, jocs gegants, música i.... tots junts farem un gran

sopar de germanor. No us ho perdeu!!

Podeu passar a comprar el  tiquet del  sopar (botifarra,  beguda i  postres) fins el

divendres 9 de juny  de 9.00h a 9.30h i de 15.30h a 16.30h a l'AMPA.

4tA i 4tB


