
FESTA DE CLOENDA DEL CURS
12-13

El divendres,  dia 14 de juny, celebrarem la festa de fi de
curs  i  volem  que  sigui  una  celebració  important,  que
esdevingui  un  espai  de  trobada  per  compartir  i  festejar
plegats. Necessitem la col·laboració de tots i de
totes. 

A   les  7  de  la
tarda,  tindrà  lloc
el  festival al
pavelló a
càrrec dels nens i
les  nenes
d’Infantil  i
primària.  En
acabar,  la  festa
continuarà al pati on trobareu les taules agrupades per cursos
(de 1r.  a  6è.). NOVETAT: Les famílies d’Educació Infantil
també tindran una taula.
Cada taula comptarà amb els vasos, els plats, els coberts i
els tovallons de paper facilitats per l’AMPA de l’escola, però
vosaltres,  pares  i  mares,  haureu de portar un plat per a
compartir  entre  tots  els  membres  de  la  taula  (intenteu
organitzar-vos: amanides, arròs, pa amb tomàquet, embotit,
postres,etc.) ja que no hi haurà servei d’entrepans al bar,
només  es  serviran  begudes,  patates  fregides  i  cafè.
NOVETAT:  Els beneficis del bar i de la rifa ajudaran  a
pagar la sortida de fi de curs dels alumnes de 6è.



Es durà a terme un  CONCURS DE PLATS SALATS
al sortir del festival i els/les guanyadors/es tindran un
premi. ANIMEU-VOS PARES I MARES A PARTICIPAR AL
CONCURS !!! 

*Per a participar al concurs, els pares i mares que així ho
desitgin, s’apuntaran al col·legi (Alba) abans del dia 10 de
juny.  A cada participant/a se li assignarà un nº per tal que
el jurat sigui del tot imparcial.

Ens agradaria conèixer PLATS típics dels diferents països que
formen la nostra comunitat escolar. El jurat estarà format
per professors i professores de l’escola. Després, una vegada
elegits els guanyadors ( 6 premis ) tots els assistents farem
un tastet dels plats presentats a concurs.
Els  guanyadors  rebran  un  obsequi  de  l’AMPA  i  tots  els
participants un detall de l’escola.

I per finalitzar, a partir de les 9’30 de la nit, hi ha prevista
la  RIFA, on tothom podrà aconseguir  premis i  regals. Els
números per participar es començaran a vendre a partir del 4
de juny.
Podrem ballar amb música de CD’s.

La festa finalitzarà a les 12 de la nit

*En  cas  de  pluja   el  festival  al  pavelló  es  realitzarà
igualment, però quedarà suspesa la festa al pati.

S’ACABA EL CURS I CAL CELEBRAR-HO!!!

US  ESPEREM !!!
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