Dissabte 31 de maig 2014

INFORMACIONS
* SERVEI DE BAR I PASTISSOS

Pel matí al gimnàs i pista de 10 h. a 13 h. hi haurà activitats d’ handbol i bàsquet
Pel matí de 10 h. a 13 h. Es farà a l’ hort de l’escola un taller d’hort per les famílies
ESPAIS :

S
O
P
A
R

EI – CI – CM - CS

19 h

TALLERS, JOCS I
GINCAMA
INTERCULTURAL
SCALÈXTRIC A LA
LUDOTECA
19:30
20:45
22:00

No fer servir plats, gots, estris i tovallons
d'un sol ús o no reciclaves !! . També cal fer
servir
els contenidors adequadament
separant la brossa orgànica, papers,
plàstics i vidre.

TÓMBOLA

ACTUACIÓ DE
BATUCADA

ACTUACIÓ
GIMNÀSTICA RÍTMICA
Equip de Gimnàstica rítmica
de l’escola

Animeu-vos a participar!
(Durada estimada 15 minuts)

LLIURAMENT DE MEDALLES
RÍTMICA, i ATLETISME

SOPAR A LA PISTA
SUPER RIFA
1r premi: Tablet Samsung Galaxy Tab 3
2n premi: Raspall elèctric Oral-B
3r premi: Panera de productes ecològics Biocop

Enguany, les taules i cadires estaran
posades i repartides per cursos.

Consell ecològic:

ACTUACIONS DE DANSA
A càrrec dels alumnes

Hi haurà una zona habilitada dins l'escola a
partir de les 18 h. per deixar el sopar i altres
estris.

Heu de buscar la taula del vostre curs,
trobareu un cartell. Suggerim que primer
sopin els nens i després els pares i mares per
tal que hi hagi més lloc per a tothom.

PISTA EXTERIOR

18 h

RIFA !!!!!!!!!
El sopar es farà a la pista esportiva exterior i
començarà a les 20:45 h. Cadascú es
portarà el sopar "de casa". Per tant hi
haurà un "menú a la carta", això si, fet a
casa.

GIMNÀS
ACTUACIONS
D’EXPRESSIÓ CORPORAL
A càrrec dels alumnes de 4rt

17 h

Hi haurà servei de bar a la tarda i a la nit a
càrrec dels alumnes de 5è
(Coques, pastissos i begudes)

*

PATI / LUDOTECA

BALL
23’30

FI DE FESTA
Cada família haurà de recollir les seves taules, cadires i brossa.
Hi haurà 3 punts de contenidors de recollida selectiva.
Recordem que cal respectar els horaris de descans dels veïns.

Has pensat fer una truita per sopar?
Aprofita i participa en el

2on Concurs de truites del Joan Maragall
Podeu presentar-les tot just abans del sopar

Associació de mares i pares del C.E.I.P. Joan Maragall

JOAN MARAGALL

ACTIVITATS

DELS ALUMNES

FESTA DE L’ESCOLA

I

VESTÍBUL : EXPOSICIÓ DELS TREBALLS

14a

ESPAIS

