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L’Associació de Mares i Pares d’Alumnes de l’Escola  de Pràctiques es complau a invitar-vos a la 
festa de final de curs 2015/2016. Aquesta activitat tindrà lloc el dia 17 de juny, a partir de les 19 
hores, a les pistes de l’Escola. 
  

FESTA FI DE CURS – 2015/2016 
Divendres dia 17 de juny 

 
AVÍS! PROHIBIT PORTAR PETARDS, PILOTES, PATINS,…  
Per seguretat no es poden tirar petards ni dintre d el recinte escolar ni en tot el 
campus universitari. El personal de seguretat  de l a Facultat els requisarà i actuarà 
en conseqüència.  
És important tenir presents i complir  aquestes nor mes amb la finalitat que la festa 
es desenvolupi amb tota normalitat i tothom en pugu i gaudir al màxim. 
MOLT IMPORTANT :   Els alumnes que assisteixen a la festa estan sota l a 
responsabilitat dels seus pares i mares. Ni la Junt a de l’APMA ni la Direcció de 
l’Escola es faran responsables dels danys físics o materials que puguin sofrir o 
ocasionar. 
 

Programa 
 

�  A les 19:00 hores 
EXHIBICIÓ DE LES  ACTIVITATS EXTRAESCOLARS  DE:  

“BALL AMB COREOGRAFIA” I “CANTAR, SALTAR i BALLAR” 
 
�  A les  20:00 hores 

MAGIA FAMILIAR 
 

� A les 21:30 hores 
DJ MANU 

 
Neteja:  Hi haurà uns punts de recollida de brossa: vidre, envasos/ llaunes... Cada taula tindrà 
una bossa per posar  la brossa que  haurà de dipositar en aquests punts de recollida al marxar 
També hi haurà tres punts per deixar les taules i cadires al recollir.. 
.  

Els alumnes de 5è curs   faran una magnífica rifa per fer  diners per a la seva excursió 
de fi de curs del proper any.  

 
Pares/mares  col·laboradors : els pares/mares que vulguin venir a preparar la festa  us 
esperem  a  les 15:00 h a les pistes.  
 
 


