
GENERALITAT DE CATALUNYA
DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT
ESCOLA COLORS

Benvolgudes famílies,

Us informem que, donades les condicions metereològiques (onada de calor), l'Escola Colors es

veu en la responsabilitat  d'endarrerir l'horari del Festival una hora per fer les actuacions amb

millors condicions. 

Aquesta decisió afecta també l'organtizació de la Festa de l'AMPA. L'espai on es desenvolupa el

Festival de l'Escola és el mateix on l'AMPA havia de fer les activitats d'animació, per aquesta raó

es veuen obligats a suspendre aquestes activitats però mantindran la música, el servei de bar i

la botifarrada prevista... La festa no acaba!!

Per tant, pel que fa al FESTIVAL DE FI DE CURS, us convoquem de la següent manera:

• El Festival començarà a les 19.00h de la tarda.

• Els  alumnes hauran de venir a  l'escola a les 18.30h de la tarda. Els nens/es d'Infantil

entraran per la porta d'Infantil i els alumnes de primària per la porta principal (aniran pujant

a les classes on els esperaran els tutors).

• S'obriran les portes per l'accés al Festival a les famílies a les 18.45h.

• Per motius aliens a la nostra organització, l'Ajuntament ens facilitarà 300 cadires enlloc de

les  400  demanades.  Però  no  patiu  perquè  l'escola  vetllarà  perquè  tothom  que  tingui

entrada (amb dret a seient) estigui assegut.

• Els pares i mares de 6è, tornaran a sortejar la bicicleta que es va sortejar el dia de la cursa,

ja què en aquell moment no va sortir cap número premiat. 

IMPORTANT:

Els alumnes que tenen les gorres a l'escola les portaran posades en tot moment (amb excepció

del moment de l'actuació) i els ruixarem amb aigua. Els alumnes que no tenen la gorra a l'escola,

hauran de portar una de casa. Tots hauran de venir amb protecció solar posada des de casa. A

vosaltres famílies, us recomanem portar protecció solar també, ventalls, barrets i recomanem que

persones grans i infants petits estiguin hidratats i protegits.

Atentament,

Escola Colors.


