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El 12 de juny acomiadem el curs amb una gran festa! 

El proper 12 de juny celebrarem la gran festa de final de curs, des de les 16.30 h fins a les 
24 h de la nit. Us preguem us llegiu amb deteniment les recomanacions. Gràcies! 

Festa de la tarda 

 De 16.30 h a 17.30 h gran FESTA DE L’ESCUMA per a grans i petits!!!  

 
o Per seguretat, és obligatori venir amb calçat cordat (tot allò que no sigui xancleta que es 

pugui sortir amb facilitat) perquè la pista un cop mullada relliscarà.  
 

o Els lavabos romandran tancats mentre duri la festa de l’escuma. Per a urgències contacteu 
amb algú de la Comissió de Festes (s’identificaran per la samarreta verda de l’AFA). 

 

o Es prega no entrar al lavabo si s’està mullat per evitar que s’inundin i no es puguin fer servir 
després. 
 

o És imprescindible portar roba de recanvi per poder pujar a la resta d’atraccions. ESTARÀ 
TOTALMENT PROHIBIT PUJAR MULLAT.  

 

 De 17 h a 20 h activitats per a totes les edats:  inflables, taller de Jumping Clay amb 
plastilina, maquillatge de cares, llits elàstics, escacs, brau mecànic, taller de 
Kidsbrain i berenar per a tots els nens/es.   

 
*Inflables: per evitar cremades al lliscar pel tobogan es recomana dur pantalons llargs i 
mitjons.  

 

 De 18 h a 19.30 h: exhibició de ball.  

Nens i nenes, si voleu participar, envieu per e-mail a festes.proven@gmail.com l’arxiu amb la 
música que ballareu, amb el nom del vostre grup, el nombre de participants, i el nom de la cançó i 
de l’artista, abans del 5 de juny*.  

*Per motius d’organització, no s’admetran grups després del 5 de juny. Preguem informeu 
degudament als vostres fills/es per evitar qualsevol contratemps.  



 

 

 

 

 

I per acomiadar la festa de la tarda, a les 19.30 h, la Batuprovenç farà una exhibició. 

 

A partir de les 20.30 h… sopar de germanor i ball fins a les 24h!!! 

A les 20:30 s’obriran les portes per muntar entre tots les taules i les cadires. Es tracta d’un sopar 
col·laboratiu per compartir amb les famílies, és per això que demanem la cooperació de tots a l’hora de 
muntar i desmuntar. Només cal que us dueu el sopar i les ganes de ballar i passar una bona estona! 

Recordem una sèrie d’indicacions que facilitaran el desenvolupament del sopar: 

 20.30 h: es muntaran les taules entre tots, amb estovalles de paper que facilitarem i es donaran les 
cadires reservades la setmana anterior.  
 

 Els lavabos romandran oberts, sempre i quan no siguin objecte d’algun incident. És per això que es 
recorda que està totalment prohibit inflar globus d’aigua i d’altres objectes.  
 

 Els nens estan sota la responsabilitat dels pares. Demanem especial cura dels lavabos, del pati 
d’infantil i d’altres elements com poden ser les cistelles de bàsquet.  
 

 Recordeu recollir les escombraries del sopar i abocar-les als contenidors de fora de l’escola.  
 

 En acabar el sopar desmuntarem taules i cadires entre tots.  
 

 El preu dels tiquets pel sopar (cost del lloguer de taules i cadires) és de 3,5 € per persona i els 
podreu comprar els dies: 
 

 
4 i 5 de juny:   Matins de 9 h a 9.15 h 

Tardes de 16.30 h a 17.30 h 

 

Anima’t i vine a la festa de final de curs de l’Escola Provençals!!! 

 


