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A PUNT PER LA GRAN FESTA DE L’ESCOLA?
Ja us podeu reservar tots el proper dissabte 18 de juny, la data de la gran festa de l’escola: la  

FESTA MAJOR!

 

 

 

 

Què farem? a la tarda començarem d’hora, cap a les 17h, amb jocs per grans i petits, la cercavila amb l’ANDERSINA 
i el PERE JOAN, els nostres gegantons, i les actuacions musicals i de dansa que estan preparant els nostres fills amb molta 
il·lusió. Hi haurà un sorteig amb un regal sorpresa, tornarem a plantejar un enigma per aquells més espavilats que 
s’atreveixin a resoldre’l, es farà el tradicional pregó,...
Durant tota la tarda disposarem de servei de bar gestionat pels Amics de l’Andersen.
Al vespre soparem a la fresca tots junts i, com venim fent els darrers anys, per facilitar l’assistència de tothom ens portare-
mel sopar de casa, inclosos plats, coberts, gots, begudes,...i acabarem una bona ballaruca amb la disco-mòbil.
 

Passarem una tarda i un vespre fantàstic, tots plegats, famílies i mestres 
i acabarem amb un sopar a la fresca com ja és tradicional, per acomiadar 
de forma excel·lent aquest curs.

RESERVA DE TIQUETS
És imprescindible que aquells que us vulgueu quedar a sopar RESERVEU i COMPREU el tiquet de lloguer de la cadira i 
de les despeses generals de la festa (taules, música, jocs, neteja,...) entregant la butlleta adjunta.
L’import de cada tiquet és de 3€ per persona (tan si són grans com si són petits)

NOVETAT IMPORTANT: 
Per facilitar la logística de la venda de tiquets, 
enguany els tiquets es podran comprar EXCLUSIVA-
MENT uns dies concrets i en efectiu. Heu de lliurar 
la butlleta adjunta i us farem entrega dels tiquets.
La venda es farà al despatx de l’AMPA (al costat de 
la sala de professors) de les 8.30h a les 9.30h i 
de les 16.45h a les 17.30h del dimecres 8 al 
dimecres 15 de juny.
Si us plau, respecteu aquest horari.

NO ES VENDRAN TIQUETS EL DIA DE LA FESTA
RECORDEU QUE NOMÉS ES PODRAN PAGAR
EN EFECTIU.
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RECORDEU QUE...

18/06
Festa Major
La festa més sonada, per 
acomiadar el curs. No hi pots 
faltar!

FEINA FETA EN UNA GRAN FESTA
Satisfacció per la feina feta un any més a la festa del medi 
ambient (la del pencaire) a on pares, mares, mestres i alumnes, 
van fer realitat els projectes que havien treballat els nens dies 
abans a classe, posant novament en forma una escola que brilla: 
amb un nou galliner, una nova caseta cuineta, un camí de troncs, 
instal·lacions més ben pintades, amb l'hort posat al dia i una 
bassa més natural... entre d'altres feines que s'han pogut 
realitzar amb l'ajut dels diners del Mercat de les 3R i les 
aportacions de l'ajuntament. Tot amb l'ajut inestimable de 
l'Amadeu i el professorat. A la web trobareu una mostra dels 
“pencaires” de la nostre escola.

AGENDA

A PUNT PER LA GRAN FESTA DE L’ESCOLA?
Ja us podeu reservar tots el proper dissabte 18 de juny, la data de la gran festa de l’escola: la  

FESTA MAJOR!

 

 

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

Quantitat de CADIRES que sol·liciteu:     

NO BADEU!* 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 i porteu-la al despatx de l’AMPA els dies i hores indicats, abans del dimecres 15 de juny.
Sobretot, indiqueu la quantitat de cadires que necessiteu. US DONAREM ELS TIQUETS TOT SEGUIT, NO S’HAN DE RECOLLIR EL 
DIA DE LA FESTA, RECORDEU QUE EL DISSABTE NO ES VENDRAN TIQUETS.

Fins el15 de juny! 

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

 

 

 

HORARI  DE LA FESTA
17:00 h: Inici de la festa. Activitats diverses: tallers, concurs d’habilitat i 
precisió, curses de cambrers i molts més!
18.30 h: Cercavila amb l’Andersina i el Pere Joan, els gegantons de l’escola
19.00 h: Danses i espectacle musical, a càrrec dels alumnes de l’escola.
21.00 h: Sopar, pregó i sortejos.
A partir de les 22.30 h: Disco-mòbil.

 

CONVIDATS I AMFITRIONS ALHORA
NECESSITEM LA VOSTRA COL·LABORACIÓ. TOTS SOM 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: muntant taules i garlandes el 
divendres a les 5 de la tarda, repartint cadires el dissabte abans de sopar, recollint taules i cadires al final de la festa..... 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.




