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PROGRAMACIÓ

Festa Maria Auxiliadora 2019

Festa Maria Auxiliadora2019

DIJOUS DIA 23 DE MAIG

DISSABTE DIA 25 DE MAIG

Representació al Teatre Municipal de les obres:
18.30 h. El Rei lleó
A càrrec de l’alumnat de l’extraescolar d’Expressió corporal
de 4 i 5 anys i l’alumnat de Teatre de 1r, 2n i 3r de Primària.

19.30 h. El llibre de la selva
A càrrec de l’alumnat de l’extraescolar de Teatre de 4t, 5é
i 6é de Primària.

DIVENDRES DIA 24 DE MAIG
09.15 h. Celebració de l’Eucaristia.
En finalitzar la celebració l’alumnat de 4t d’ESO cantarà el
“Gaudeamus Igitur”.
10.30 h. Refrigeri: xocalata, aigua llimó i fartons.
11.00 h. Activitats per etapes:
- Infantil: jocs variats al pati.
- Primària i Secundària: espectacle “Impresionante es poco”,
màgia amb Vicent Ginés, MagVi.
12.30 h. Eixida de l’alumnat d’Ed. Infantil, Primària i Secundària.

ATENCIÓ

NO HI HAURÀ SERVEI DE MENJADOR,
EXTRAESCOLARS NI CLASSE A LA VESPRADA

14.00 h. Dinar del personal del centre.

09.30 h. Esmorzar de germanor al pati de l’escola.
(És important no oblidar el tiquet de l’esmorzar)
10.30 h. INICI D’ACTIVITATS
- Infantil, Primària i Secundària tindran al pati
activitats variades d’esport, d’equip i digitals...
Tornem a fer fireta!
Activitats a cura dels pares i mares, claustre i
alumant de 3r i 4t d’ESO.
També hi haurà futbolins i rocòdrom!
12.30 h. Activitat de cloenda.
Ens retrobarem tots al pati per fer junts uns passos
de zumba per tancar la jornada d’activitats.
13.00 h. COMIAT

ATENCIÓ
L’ALUMNAT

FINS A 3R DE PRIMÀRIA HAURÀ D’ANAR
ACOMPANYAT D’UN ADULT RESPONSABLE.

19.00 h. Celebració de l’Eucaristia.
En finalitzar la celebració hi haurà un refrigeri.

Si vols participar de l’esmorzar de dissabte, cal comprar els tiquets a l’oficina del centre abans del dimarts 21 de maig. Hi haurà tres modalitats distintes:
A. 3€ - per la despesa de l’esmorzar (picadeta, beguda, café i taula).
B. 5€ - esmorzar amb entrepà de truita.
C. 5€ - esmorzar amb entrepà de llonganisses i tomaca.

