2017

FESTA FI DE
CURS
Divendres 16 de juny

Programa d’actes
◦ A partir de les 17:30 h.
Berenar per als nens de l’escola
◦ De 18 h. a 20:30 h.
Actuacions de tots els nens de l’escola i comiat amb entrega d’orles als alumnes de 6è
◦ A partir de les 21:00 h
Sopar de germanor
◦ De 23 a 1 de la matinada

Ball fi de festa i sorteig de premis
◦ Hi haurà servei de bar durant la tarda amb begudes, cafès i gelats a preus populars ofert per
la comissió de pares de 5è en pro viatge de fi de curs del proper any!

Sopar de germanor
◦ Com els darrers anys, l’APA posa les taules i cadires. Si us porteu el sopar, fem una festa
sostenible: Eviteu la vaixella i estris d’un sol ús o bé col·laboreu amb la recaptació del viatge de
fi de curs i adquiriu el vostre sopar per 5 €. Vegeu cartell adjunt.

◦ Per fer la reserva de les taules cal que ompliu la butlleta que trobeu aquí mateix i l’entregueu a
la secretària de l’APA abans del dimecres 14 de juny. Places limitades.
◦ El divendres 16 per sopar, porteu els tiquets que us entregarem per poder accedir al vostre lloc
de reserva i als sortejos dels premis que es realitzaran.
◦ Us recordem que està prohibit fumar dins l’espai del centre, i a la zona propera a les sortides
de l’escola. Som escola amb ESPAI LLIURE DE FUM.

◦ Col·laboreu amb la recollida del material i deixeu l’escola tal com us agrada que la trobin els
vostres fills.
◦ Tant al sopar com a la festa posterior, els menors hauran d’anar acompanyats del seu pare,
mare, tutor legal o un major d’edat que se’n faci responsable.

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ AL SOPAR DE FI
DE CURS
◦Nom i cognoms del representant del grup
___________________________________________
◦Curs ______________________________________
◦Tel. de contacte __________________________
◦Núm. total persones al grup _______________
Adults: _________
Nens: ____________

