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Benvolgudes famílies, 

 

Aquest any la festa de fi de curs que organitza l’AMPA i l’escola la celebrarem el 

dissabte 18 de juny a les 19h. 

Els alumnes i els mestres hem preparat una representació sota el títol:  “UN VIATGE 

SENSE FRONTERES”. 

Per portar a terme aquest espectacle tots els nens i nenes de l’escola han de venir 

vestits de la següent manera: 

 

Educació Infantil 

P-3:  pantalons/malles i samarreta negres 

P-4:  nens amb pantalons texans blaus llargs, nenes amb shorts de qualsevol color i tots 

amb samarreta blanca  

P-5:  nens vestits negres o marrons i nenes vestides de color blanc 

 

Cicle Inicial 

1r: les nenes leggins negres i camisa blanca. Els nens pantalons llargs negres o foscos i 

brusa negre, gorra tipus castanyer o d’avi i tirants si en tenen. 

2n: els nens no han de dur res, es posaran la roba de l’escola i les nenes malles curtes 

negres i samarreta de tires negra. 

 

Cicle Mitjà 

3r: les nenes samarreta negra i leggins o pantalons curts negres i els nens camisa o polo 

blanc,  pantalons llargs negres i uns elàstics també negres. 

4t: els peruans tots negres o foscos i els Indiana Jones pantalons curts amb butxaques, 

bambes i samarreta beix, marró, caqui o negra. 

 

Cicle Superior 

5è: pantalons texans blaus, camisa de quadres, botes o bambes i cinturó. 

 

Han de venir a l’escola  a les 18:30h ja vestits i anar amb el/la seu/va tutor/a que els 

esperarà al gimnàs. S’entrarà  per la porta del gimnàs. 

 

Després de cada actuació seran els mestres els responsables dels nens i 

nenes fins que acabi tot l’espectacle i el comiat dels nens de 6è 

Si algun alumne, per qualsevol motiu, no pot assistir-hi que ho comuniqui al 

tutor/a el més aviat possible. 

 

Us informem que els tiquets de la botifarrada de final de curs que organitza 

l’Ampa es vendran anticipadament a la sortida de l'escola uns dies abans de 

la festa. 

 
Atentament.                                                                                Els mestres 


