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SORTIDA DE FAMÍLIES 

Benvolgudes Famílies, 

 

La Junta de l’AMPA de l’Escola Sant Miquel organitza una sortida de famílies al circ 

“TOT CIRC – CIRC A LES FEIXES” de Copons el proper 28 d’aquest mes de maig. 

Per abaratir el cost de la sortida, continuant amb la línea dels anys anteriors, la sortida 

es farà amb cotxes particulars. 

 9:30 h: Sortida de la Plaça Sant Jaume. 

 10:45 - 11:00 h: Arribada a l’esplanada del “Circ a les Feixes”.  

 11:15 – 12:30 h: Animació per davant de la carpa i actuació de l’espectacle 

“TASTACIRC” a l’interior de la carpa.  

 12:30 – 12:50 h: 20 minuts de descans.  

 12:50 – 14:00 h: TALLER DE CIRC - espectacle de participació per a tota la 

família - on el color i el moviment en són els protagonistes.  

Trapezi, maroma, xanques de mà, de tub, hola-hops gegants, rodets d'equilibris, monocicles i 

rodetes, malabars de tot tipus (diàbolos, bitlles, plats xinesos, pals de l'infern, catifes voladores, 

salta-brinques, ministrams, caravana de maquillatge, caravana de camerino, el circ dels més 

menuts...  

 14:20 h: Hora d'anar a dinar. Dinar a la zona de PÍCNIC.  

 17:00 h: El “Circ a les Feixes” tanca les seves portes... i fins un altre dia!!! 

PREU: 9 € per persona a partir de 3 anys 

(si superem les 35 entrades el preu serà de 8 € per persona) 

Més informació del “Circ a les Feixes” a: www.totcirc.com 

Si hi esteu interessats, cal que retorneu la butlleta inferior complimentada a la bústia 

de l’AMPA. Data límit: 20 de maig. 

Miralcamp, 09 de maig de 2016 

Junta de l’AMPA ESCOLA SANT MIQUEL 
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------------------------------------------------------------------------------------------- 

SORTIDA DE FAMÍLIES 

 

Família:___________________________________________ Curs/os: ____________ 

Vindrem a la propera sortida de famílies al circ “TOT CIRC – CIRC A LES FEIXES”: 

 

                   ADULTS                         NENS/ ES 

 

 


