FESTA FI DE CURS
18 de juny 2016
Benvolgudes famílies,
Acaba el curs i com cada any l’AFA organitza la festa de fi de curs.
El proper dissabte 18 de juny acomiadarem l’any escolar celebrant la festa fi de curs al
pati amb totes les famílies de l’escola. Hi haurà tallers, el tradicional sopar de germanor i
actuacions musicals. La festa començarà a les 18:30 h fins a les 24:00 h.
HORARI:





18:30h a 20:30h, tallers infantils pels nens i nenes de l’escola.
20:30 h, obertura de portes famílies que vinguin directament al sopar
21h a 22:00h, sopar de germanor.
22h a 23:00 h, “la nit dels artistes”, actuacions a càrrec de mares i pares
de l’escola (actuacions musicals, contes i balls).
 23h a 23:30 h, “mini-disco”.
 23:30 a 24:00 h, recollida de taules i cadires.
(*) pel matí necessitarem voluntaris per muntar les taules i cadires i la decoració.

PREU DE L’ENTRADA:
 Família sòcia AFA (*): 1,5 €/família
 Família no sòcia (*):
3,0 €/família
 Entrada addicional:
3,0 €/persona
(*) es consideren membres de la família els alumnes, els seus pares i germans. La resta
de familiars haurà de comprar una entrada addicional. Si us plau, us recordem que per
motius d’aforament tindran prioritat les famílies directes dels alumnes, per aquest motiu us
demanem que tingueu cura amb l'adquisició d'entrades addicionals.

VENDA D’ENTRADES:
Les entrades es vendran al despatx de l’AFA els dies 31 de maig i 1, 2 i 3 de juny
en horari de matí (09:00 a 09:30 h) i de tarda (16:30 a 17:00 h) (*).
(*) els pares que no pugueu aquests dies deixeu nota a la bústia de l’AFA amb el número
de telèfon per contactar o pregunteu a algun membre de la Comissió de Festes.

Us hi esperem a tots!!
Comissió de Festes AFA Paco Candel

