El 19 de juny festa grossa TOT EL DIA per
acomiadar el curs! PROGRAMA D'ACTES
De 10:30 a 13:30: FESTA DE L'AIGUA per a grans i petits!!!
Amb l'inflable dofí gegant i l'inflable lliscador
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.
Preguem fer un ús correcte dels lavabos
per evitar accidents amb l’aigua.
Recomanem portar roba de recanvi i
tovallola per poder pujar a la resta
d’atraccions.

I també activitats per a totes les edats:
*Inflable: per evitar cremades
al lliscar pel tobogan es
recomana dur pantalons llargs i
mitjons.
*El futbolí humà es canvia pel
circuit de cars per causes
alienes a la comissió.

També hi haurà exhibició de l’extraescolar d’escacs i els companys de la Comissió
de Camí Escolar tindran un espai on explicaran el projecte de l’escola.
I agafarem forces amb un bon esmorzar per poder continuar la festa!!!!!

De 13.30h a 14h: muntatge de taules: Sense fer pauses ni tancar les portes de l’escola,
muntarem entre tots les taules i les cadires. Buscarem el millor espai possible per no passar calor.
Recordem:



Es muntaran les taules entre tots, amb estovalles de paper que facilitarem i es donaran les
cadires reservades anteriorment.



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 dinar i abocar-les als contenidors de fora de
l’escola.



En acabar el dinar recollirem entre tots.

De 14h a 17h: Dinar de germanor amb el DJ de l’empresa ADT Music
De 17 a 18.30h: Roda de jocs infantils
Esteu preparats per superar totes les proves?

De 17 a 19h: exhibició de ball dels alumnes
*Si amb el canvi de dia algú no pot participar, si us plau que enviï un e-mail a
festes.proven@gmail.com indicant el grup que és i el canvi.

I què seria una festa sense la Batuprovenç?

De 19h a 20.15h: competició de bàsquet pares i fills
*Si amb el canvi de dia algú no pot participar, si us plau que enviï un e-mail a
festes.proven@gmail.com indicant les seves dades.

