CIRCULAR 14 FESTA FI DE CURS
Benvolgudes famílies:
Us volem convidar a la festa que celebrarem el darrer dia lectiu, Divendres 21 de juny.
L’AMIPA organitzarà una pambolidada i gelat, obsequiant amb 2 tiquets per família soci i
posant a la venda la resta de tiquets a un preu de 5,50€. Aquests estan a la venda de dilluns a
divendres de 9 a 9.10 hores ;persona de contacte en Joan Jaume, ( pare 3 r i 6è ) i de 14 a 16
hores a n’Erina ( coord. d’extraescolars ). El darrer dia per adquirir els tiquets serà dia 18.
L’alumnat de 5è vendrà coques dolces i begudes a benefici del viatge d’estudis.
PROGRAMA:
-A les 19:30h: hores obrirem les portes de l’escola. (Consergeria i pati)
Podreu visitar els passadissos amb les imatges i transcripcions dels treballs realitzats als
diferents programes sobre el projecte comú de centre d’aquest curs ("El món de la ràdio ”).
També podreu escoltar el darrer programa de ràdio preparat.

19:55h :* A partir d’aquest moment es tancarà la porta de consergeria i la del
porxo de menjador que dona accés al centre. ( Tothom al pati). Si algú arriba més
tard ha d’entrar per la porta del pati.

20:00h: Benvinguda i inici de la festa a l’escenari.
-

PROGRAMA:

Entrega de trofeus de les activitats esportives de menjador i ed.física.
Entrega de diplomes TEI a l’alumnat de 5è .
Entrega dels diplomes TEI i ORLES als infants de 5 anys
Entrega d’orles a l’alumnat de 6è curs + obsequi AMIPA.
Balls de diferents cursos de primària

- +-21:00h

: Sopar a la fresca. + i projecció de l’alumnat i mestres d’infantil.

- 21:45 a +- 23:45 h : L’Amipa organitza el fi de festa amb música del DJ Bauzà .
ORGANITZACIÓ :
L’equip directiu i junta directiva de l’AMIPA deixaran preparades les taules per cursos. Només
haureu d’agafar cadires i seure al lloc assignat.
IMPORTANT: Una vegada acabada la festa us demanam que retireu cadascú les taules i les
cadires que haureu emprat, ja que tot ha de quedar al seu lloc.
Us demanam que deixeu el fems a les papereres corresponents, que estaran etiquetades amb:
PLÀSTIC I ENVASOS I RESTES DE MENJAR per a facilitar el seu reciclatge.
Més informació:
El servei de menjador i de transport d’aquest darrer dia tindrà l'horari habitual del mes de juny.
Recordau que el proper 26 de juny farem entrega dels butlletins de notes de 8:30h a 14h,
excepte 3r les entregarà dia 20 ( La tutora us informarà mitjançant la mare delegada per les
hores). Teniu aquest dia 21 per agafar una hora a la porta del porxo de menjador.
Els llibres de reutilització es podran recollir el 5 i 6 de setembre de 9 a 11h i de 12 a 14h.
Les classes del proper curs 2019-20 començaran dimecres 11 de setembre.

