
No et quedis 
sense!

Reserveu tiquet pel sopar!
CAL QUE FEU ARRIBAR LA VOSTRA RESERVA A SECRETARIA FINS L’11 DE JUNY!
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Així que no et pots perdre la Festa Major de l’Andersen, “la mare de totes 
les festes”, és una cita inel·ludible abans de la remullada de les vacances!
Tothom està convidat a col·laborar amb els preparatius de la festa major. Ens 
trobarem el divendres 14 a partir de les 5 per muntar taules i cadires, i el 
dissabte al matí per acabar d’engalanar l’escola i fer els últims preparatius. 
També us recordem que tots els pares i alumnes estan convidats a participar 
amb els seus instruments a la cercavila, i durant tota la festa, i molt 
especialment durant el sopar, fa falta la col·laboració de molta gent per tal 
que tot surti rodó. Uns dies abans farem una reunió extraordinària per acabar 
d’organitzar-ho tot. Comptem amb vosaltres!

Recordeu que durant tota la festa, com cada any, hi haurà servei de bar.

Molt important: Recordeu als vostres fills que no es poden portar petards.

PER QUÈ???
Doncs per poder reduir despeses. No saber quants tiquets acabaríem  
venent ens suposava haver de fer una previsió de menjar i lloguer de  
taules i cadires sobredimensionada. Per ajustar els costos, cal saber  
dies abans el nombre de persones que vindran i precisar al màxim   
el que necessitem.
Cada any hem mirat d’ajustar al màxim els costos, però enguany calia 
prendre alguna mesura més extraordinària, com eliminar la venda de  
tiquets el mateix dia de la Festa Major. També s’ha fet un menú més   
barat i pensat per evitar que quedi menjar com cada any.

PROGRAMA

17.30 h:  Inici de la festa

Activitats diverses: tallers, concurs d’habilitat i 
precisió, curses de cambrers, etc.

18.30 h:  BATEIG DELS NOUS GEGANTONS DE L’ESCOLA

Sortida dels gegants i els músics, i cercavila.

19.00 h: Danses a càrrec dels alumnes de P5 a 6è + 
Cantada dels alumnes de parvulari + Concert de flauta 
a càrrec d’alumnes de 3r, 4t, 5è i 6è.

21.00 h: pregó i sopar

A partir de les 22.30 h: discomòbil, actuacions 
diverses, premis i sortejos.

NO US PERDEU EL 
BATEIG DELS NOUS

GEGANTONS
DE L’ANDERSEN

Festa Major
de l’escola

15 de juny
Abans de submergir-vos
en l’estiu, apunteu-vos
abans de l’11 de juny

ATENCIÓ!!! NOVETAT!
NOMÉS 
ANTICIPADA.
COMPRA’lS JA!

Enguany NO ES PODRAN COMPRAR 
TIQUETS EL DIA DE LA FESTA, per tant   
si veniu heu de comprar els tiquets 
abans del dia 11 de juny sens falta.



Nom i cognoms de l’ALUMNE/A**:                               Curs:

Quantitat de tiquets que sol·liciteu:     Menú ADULT: tiquets          Menú INFANTIL:    tiquets

Lloguer CADIRA sense menú:    tiquets

      Pagament en efectiu en el moment de recollir els tiquets

      Càrrec al meu compte corrent habitual

IMPORTANT: 
Hem dissenyat una oferta que permeti a més famílies 
participar de la Festa Major, oferint la possibilitat del 
lloguer de cadira sense menú.
Esperem tenir una festa ben lluïda!

Per una bona organització us demanem que vingueu a buscar els tiquets del sopar com més aviat millor i segons les recomanacions 
que us fem, ja que d’aquesta manera tots plegats farem i gaudirem d’una bona festa.

EL TERMINI PER VENIR A BUSCAR ELS VOSTRES TIQUETS QUEDARÀ TANCAT EL DIA 11 DE JUNY. 
Hi esteu TOTS convidats! NO ESPEREU L’ÚLTIM MOMENT !!!

NO
BADEU!

FESTES RESERVA DE TIQUETS PEL SOPAR DE FESTA MAJOR DE L’ESCOLA

** Si teniu més d’un fill/a a l’escola n’hi ha prou posant-ne només un. 

Si-us-plau, ompliu aquesta butlleta de reserva. Lliureu aquesta butlleta a secretaria abans del dimarts dia 11 de juny.
Sobretot, indiqueu la quantitat i tipus de menús que voleu. US DONAREM ELS TIQUETS TOT SEGUIT, NO S’HAN DE RECOLLIR EL 
DIA DE LA FESTA, RECORDEU QUE EL DISSABTE NO ES VENDRAN TIQUETS.

* Tots els preus inclouen el lloguer de les taules, cadires, 
activitats, espectacle i altres despeses.

Menú ADULT:
Amanida verda
Mongetes amb 
cansalada i botifarra
Gelat
Pa, aigua i vi
Cafè o tallat

Menú INFANTIL:
Macarrons
Botifarra a la brasa amb 
patates xip
Gelat, pa i aigua

12
EUROS

PREU*:

8
EUROS

PREU*:

Lloguer CADIRA
sense menú
Inclou l’ús d’una cadira per persona,  
un lloc a taula i la part proporcional  
de despeses de la festa

Hi ha dos menús segons l’edat:

Fins l’11 de juny!

Convidats i 
amfitrions alhora
A la festa major de l’escola no hi ha ni treballadors ni convidats: 
tots som amfitrions. És important participar de la festa amb 
aquest ànim, perquè quan ets part de la festa, la gaudeixes molt 
més. També és important per entendre que les coses fetes entre 
tots són molt millors, i estem mostrant als nostres fills i filles els 
valors de col·laboració.

Ja ens perdonareu aquesta mica de reflexió seriosa, però la veritat 
és que encara és necessària i hi insistirem.

Ara ve quan aprofitem per recordar-vos que, tingueu l’ànim que 
tingueu, totes les mares i pares de l’escola ja sou de l’AMPA; no us 
heu d’apuntar enlloc: hi sou. Per això comptem amb vosaltres, amb 
la vostra implicació d’amfitrions per mirar que tot surti bé, no és 
molta feina, només donar un cop de mà quan faci falta.

Dimarts 4 de juny, farem una junta extraordinària per acabar de 
fer els preparartius de la festa, i seria d’una gran ajuda que els 
que estigueu disposats a donar un cop de mà com a col·laboradors, 
ens ho digueu, i fins i tot vingueu a aquesta reunió per veure com 
ens organitzem (si ens ho dieu us convocarem).

No és molta feina si tothom en fa una mica, que ningú s’espanti!

Gràcies per ser-hi!
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COM ENS ORGANITZAREM?FESTES

3
EUROS

PREU*:


