Agraïm la col·laboració de:
AV POBLE NOU
CATALUNYA CAIXA
EL CAE
FRIENDS IDIOMES

DIMECRES 28 DE MAIG :

Curses al Congost
(a la web de l’AMPA trobareu els horaris de cada curs)

13:30h. Partit de bàsquet entre pares/mares de l’escola
14h.

DIVENDRES 30 DE MAIG

DINAR. Adults: Fideuà i hamburguesa de vedella ecològica amb patates.
Pa, beguda, gelat i cafè.
Nens : Fideuà, hamburguesa i gelat.
Preu Adult: 10 €
Preu nen: 5 €
Càtering Cal Fusteret. Límit inscripció 27 de maig.

TARDA - a càrrec dels alumnes que fan extraescolars:
16:45h.
17:15h.
17:45h.
18:15h.

Exhibició de patinatge (a la pista)
Exhibició de funky (a la pista).
Teatre (al gimnàs)
Exhibició de ballet (al gimnàs).

Per assistir al dinar cal que passeu a pagar per l’AMPA, on us timbraran el tiquet que
haureu de portar com a justificant.

19h.

Partit de bàsquet entre pares, mares i alumnes de 6è.
Cal apuntar-se prèviament a l’AMPA.

Durant el dinar es farà el SORTEIG d’una escapada relax de cap de setmana en un
hotel-SPA de 4 estrelles de La Pineda Salou i un 2n premi: una gran paletilla de pernil.

20h.

Sopar

TARDA

a la fresca i a continuació....

L’entrepà de botifarra tindrà un cost de 1.50€ i s'ha de passar per l'AMPA a
comprar els tickets fins el dia 26 de maig.
Projecció de la pel·lícula

16h.

: actuacions a càrrec de diversos alumnes de l’escola.
S’ha de fer inscripció prèvia a l’AMPA.

17’30h.
Porteu pistoles d'aigua, mànegues, galledes...tot el que vulgueu per mullar i per
mullar-vos!!

DISSABTE 31 DE MAIG

MATÍ
9h.
10h

18’30h

i fi de festa

Partits de 3x3 minibàsquet a càrrec dels nens que han fet l’extraescolar.
Partit de futbol sala: Escola Bages- Futbol Sala Manresa.
DINAR FESTA PRIMAVERA 2014

11h.

FAMILIA……………………………..............……

segell

AMPA

Tiquets adults……………….............…………
Tiquets nens……………............………………
amb regal per a tots els participants!!
Import total………….............…………………
12:30h.
Exhibició de bombolles, taller animació de bombolles, canó de bombolles i...
voldríeu posar-vos dins una bombolla gegant? Veniu, posarem a 100
persones !! A càrrec de Barcelona Bubble Events

Comprovant per la família.

Límit d’inscripció 27 de maig 2014.

