
 

 

FESTA FI DE CURS 2021-2022 

Benvolgudes famílies, 

Com ja sabeu s’acosta la fi de curs i degut a que s’han eliminat les restriccions per la 

COVID, aquest any podem retrobar-nos tota la comunitat per a celebrar-ho.  

Per això us convidem el proper divendres, 17 de juny a partir de les 19.15h de la 

tarda, al pati de l’escola (entrada per la porta de la pista) per ballar i compartir el 

comiat de curs. 

Programa 

18h  per als alumnes i famílies de 6è: “Actuació alumnes de 6è” i lliurament d’orles al 

gimnàs de l’escola 

19.15h tots i totes esteu convidats al pati de l’escola (entrada per la porta de la pista) 

per celebrar el fi de curs amb uns balls dirigits pels nens i nenes de 6è. 

Ens posarem tots al voltant de la pista (trobareu un cartell indicant on s’ha de col·locar 
cada grup d’alumnes amb les seves famílies) i per ordre de grups ens posarem al 
centre de la pista i els alumnes de 6è ens faran ballar al ritme de la música. Veniu amb 
roba còmode per ballar. 

Ordre de balls: 
  1r  Educació infantil 
  2n Cicle inicial 
  3r  Cicle mitjà i 5è 

A partir de les 20h Ballarem i riurem amb la Xaranga de Castellvell. 

Per fer passar la set i refrescar-nos tindrem una barra de Bar  

i a les 21h TOTS A SOPAR! 

Ens el cuinarà “ MÉS QUE BÒ CATERING ” i hi haurà servei de cambrers. 

Seguidament el BALL DE NIT, que  serà amenitzat pel “DJ JAUME CHAOS”  

 

 

 

 

 



 

INFORMACIÓ RESERVA I VENDA DE TÍQUETS PER SOPAR 

 

El preu del sopar és:  

- 14,50 € el menú d’adult 
- 9 € el menú infantil. 

Menú adult: 

 Primer plat a escollir entre: 

- Amanida d’escarola amb bacallà i salsa romesco 

- Canelons de carn amb beixamel 

 Segon plat a escollir entre:  

- Suquet de peix a la marinera 

- Melós de vedella amb salsa i patates panaderes 

 Postres:  Pastís de crema i nata o  pastís de xocolata 

 Vi, aigua i refresc  

Menú infantil: 

 Plat combinat de macarrons a la bolonyesa amb cordon blue amb xips. 

 Gotet de gelat 

 Aigua i refresc 

L’organització prepararà taules i cadires NOMÉS per a les persones que hagin adquirit 

prèviament el tiquet del sopar, inclosos els dels infants. 

Podeu comprar els tiquets al despatx del AMPA abans del 10 de juny 

- horari de despatx: matins de 9h a 12h 
- telèfon AMPA: 646 362 787 

El sopar de fi de curs està organitzat per l’AMPA, l’Escola i les famílies dels alumnes 

de sisè curs.   

Us hi esperem! 

 

BON FINAL DE CURS A TOTHOM!  


