FESTA FI DE CURS ‐ DISSABTE 15 JUNY
Apreciades famílies,

Us fem arribar informació detallada de festa final de curs que tindrà lloc del dissabte 15
de juny al pati de l’escola.
Llegiu‐la atentament per no anar perduts a l’inici de la Festa (no s’hi val lectura en
diagonal i, si us plau, compartiu‐la amb els vostres fills/es).
Com ja sabeu, la jornada consta d’un munt d’activitats organitzades per l’equip de
Paidos, tindrem també un masterchef, una exhibició de ball de tots els cursos, un sopar
de germanor i acabem amb música per poder ballar i fer festa.
Aquest any el fil conductor de la festa, seguint amb el tema de la Setmana Cultural, serà
la Cuina.
És un DIA ESPECIAL, tots junts a l’escola. Les festes són EMOCIONS I cal VIURE‐LES AMB
PASSIÓ. Els VOSTRES FILLS/ES us agrairan que per un dia tots siguem nens/es. Així
doncs, cal venir amb ALEGRIA, IL∙LUSIÓ i BON HUMOR.
Durant tota la festa comptarem amb un servei de bar en el que podreu comprar
begudes i entrepans per sopar (si no el voleu portar preparat de casa). Si preferiu
portar-vos el menjar de casa el podreu deixar al menjador de l’escola fins a l’hora de
sopar.
Us demanem que intentem reduir els residus tot evitant portar vaixelles d’un sol ús (plat
i gots de plàstic) i us fem saber que disposarem de separació de brossa, amb el que
demanem la vostra col·laboració perquè cada residu vagi al seu contenidor (vidre,
paper, envàs, orgànic o rebuig).
Aquest any no posarem estovalles de paper i us animem que, si en voleu, en porteu de
roba de casa.
A més, per poder consumir al bar s’haurà de portar un got reutilitzable. Podeu portar-lo
de casa o fer servir els nous gots de l’AMPA que estrenarem per la festa. Les famílies de
cinquè en faran la gestió, cobrant 1,5 euros per cada got lliurat i donant 1 euro per got
retornat. Els beneficis que en puguin extreure es dedicaran al viatge de fi de curs de
l’any que ve.

L’entrada val 2 euros anticipada (els germans petits que encara no van a l’escola no
paguen). També ho podreu fer la mateixa nit a 4 euros (demanem que compreu les
entrades anticipadament i així podem fer previsió dels que serem)
L’entrada és adhesiva. La podeu utilitzar per identificar‐vos (escrivint‐hi el vostre nom i
enganxant‐vos‐la en algun lloc visible) i així tots plegats ens coneixerem millor.
Tingueu cura dels lavabos, doncs els hem de poder utilitzar tots/es al llarg de tota la
festa.
Recordeu que en cas de pluja hauríem de suspendre la festa i no es retornarien els
diners (doncs les despeses ja estan compromeses). Estigueu atents al correu o al twitter
per si al final, i en contra de la nostra voluntat, hem de suspendre-la.
Aquest any els monitors i monitores de Paidos han preparat una activitat familiar: el
MASTERCHEF Xandri! Tots i totes a cuinar!Comenceu a preparar la vostra penya
gastronòmica i el nom que us representarà. Les Penyes han de ser de 4 a 8 persones
(només els alumnes de 5è i 6è poden participar-hi sense adults) i per participar-hi us hi
haureu d’inscriure el dia que compreu les entrades. En el moment de la inscripció
haureu de fer un pagament de 5 euros per grup que se us retornaran si us presenteu
puntualment a l’inici de l’activitat.
A l’entrada de la festa hi trobareu també un Fotocall. Feu-vos una foto amb les vostres
amigues i amics i compartiu-la amb el hashtag #MasterchefXandri.
Com hem dit, acabarem la festa movent el cos al ritme de bona música. Per tal que
tothom pugui esplaiar-se al seu aire s’accepten peticions, però només fins el divendres a

la tarda. La mateixa nit no es podrà molestar al DJ ja que estarem a les seves mans i
qualsevol distracció seva la patirem tots plegats. Podeu fer arribar les vostres peticions a
festes@ampapidenxandri.org i farem tot el possible perquè sonin en algun moment de
la nit.
Volem començar el ball amb un karaoke d’adults. Si voleu participar-hi per demostrar el
vostre talent o per fer-nos passar una bona estona, envieu un missatge a la comissió de
festes (festes@ampapidenxandri.org) i digueu-nos quin tema us agradaria cantar.
Finalment, per tal de gaudir d'una bona festa, la comissió portem molt temps treballanthi amb il·lusió. Per tal de que surti perfecta però necessitem voluntaris per fer torns de
porta de 17:30 a 20:00, organitzar el muntatge de taules, recollir al tancar la festa,
controlar el reciclatge... Si voleu aportar el vostre granet de sorra a la festa de tots, feunos-ho saber enviant un correu a festes@ampapidenxandri.org.

PROGRAMA DE LA FESTA FINAL DE CURS
- 17:30 Obertura de portes (Entrada pel Passeig Gaudí).
- 17:30-19:30 Activitats dirigides per monitors
- 18:00-19:30 Masterchef Xandri
- 19:30 Batucada
- 20:00 Presentació de la cançó del Pinyot
- 20:05 Balls dels grups d'alumnes
- 21:00 Sopar de carmanyola
- 22:00 Tómbola i parlaments
- 22:30 Ball de pares, professors i monitors
- 23:00 Karaoke i disco fins a la 1:00

