
 FESTA DE FI DE CURS 2018. 

 
Benvolgudes famílies, 

 

Us informem de la programació dels actes de la festa de final de curs que tindran lloc a 

la nostra escola. 

 

 

Dissabte 9 de juny: Festa de Fi de Curs. 

 

 L’escola s’obrirà a les 15.30. De les 16h fins les 17h es farà la gran festa de 

l’escuma, pels alumnes d’Infantil, Primària i Secundària. Es recomana que els nens 

i nenes vinguin amb banyador i xancletes, i portin una tovallola. Un cop acabada la 

festa de l’escuma disposaran d’una hora per assecar-se i canviar-se. Aquells que ho 

desitgin ho poden fer a l’escola (que portin també la roba per l’actuació) i si volen 

poden anar a casa a canviar-se, sempre i quan siguin puntuals de retorn a l’escola a 

les 18h per preparar-se per l’actuació. 

 A les 18h tots els nois i noies que participen a les actuacions s’hauran de reunir a les 

seves respectives aules, acompanyats del seu/va tutor/a. 

 A les 18.30h s’iniciaran les actuacions dels diferents cursos. 

 A les 21h Sopar de Germanor. Com cada any us recomanem fer la comanda 

d’entrepans aviat, omplint la butlleta al peu de pàgina i lliurant-la a la recepció de 

l’escola com a màxim el dijous dia 7 de juny.  

 Ales 22.30h, ESPECTACLE PER DETERMINAR. 

 Després de sopar, els nostres nens i nenes podran gaudir de tres inflables on jugar, 

saltar i ballar fins les 11 de la nit, i alguna que altra sorpresa pels més grans... 

 

Aquest any no hi haurà tómbola, però al llarg de la festa es faran varis sorteigs de lots 

de regals. El alumnes més grans seran els encarregats de vendre les tires amb els 

números. Aprofitem per demanar a totes les famílies i entitats comercials que estarem 

molt agraïts de rebre regals i obsequis per ser rifats el dia de la festa. 

 
 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

FAMÍLIA: ___________________________________ 

 

 

* Apunteu a la casella 

corresponent el nombre 

d’entrepans que voleu de 

cada varietat, i si el voleu 

amb o sense tomàquet. 
 

 

  

  
Amb 
tomàquet 

Sense 
tomàquet 

FREDS 

4,5€ 

Vegetal     

Pernil dolç     

Pernil salat     

Formatge     

Fuet     


