
 
 
Estimats associats, 
 

Arribat el final del curs 2017/2018, us comuniquem que, el pròxim divendres dia 22 DE JUNY, 
a les 21.00 h tindrà lloc el sopar festiu que tenim per costum organitzar, festa a la qual esteu 
convidats. 

El sopar és només per a associats de l'APA (alumnes, pares i germans, i cadascú ha de portar 
LA POLSERA que ha de presentar a l’entrada del cole). 

Per tindre una millor organització i preveure la quantitat d’assistents al sopar, heu 
d’EMPLENAR  LA BUTLLETA adjunta i lliurar-la a la caseta de l'APA els següents dies: 

 
- el dimarts 12 de juny, de 9:00 a 9.30 hores: INFANTIL 
- el dijous 14 de juny de 9:00 a 9.30 hores: 1º, 2º I 3º PRIMARIA 
- el dimarts 19 de juny de 9:00 a 9.30 hores: 4º, 5º i 6º PRIMARIA 

 
 

A tots els que s’apunten se’ls donarà una polsera per a cada membre de la família. Heu de portar-la 
posada al canell a fi de poder accedir al recinte i participar del sopar nocturn. 
 

Programa 
 
-   De 17.00 a 19:30 hores. Portes obertes per a tots els alumnes. 
JOCS AQUÀTICS, TALLERS, CASTELL UNFLABLE, CONCURS DE DIBUIX, ETC. A més durant la 
vesprada, repartirem un gelat per a tots els xiquets de l’APA que vinguen a la festa (no oblideu 
PORTAR POSADA la polsera). 
Als alumnes associats que no vinguen al sopar però que sí que vulguen estar a la festa de la 
vesprada, també se’ls donarà una polsera perquè puguen recollir el gelat. 
 
- En finalitzar la festa de la vesprada, es tancaran les portes del col·legi per organitzar la festa 

nocturna, per la qual cosa no es podrà quedar cap xiquet dins del recinte escolar. 
 
- A les 21.00 hores: APERTURA DE PORTES 
 
- A les 21.15 hores: LLIURAMENT DELS PREMIS DEL CONCURS DE DIBUIX.  

A CONTINUACIÓ SOPAR, ACTUACIÓ DE SCURA SPLATS I DISCOMÒBIL. 
 
Salutacions i bones vacances. 

 
JUNTA DIRECTIVA  APA ESCULTOR ORTELLS 

 
P.D.: Us recordem que, d'acord amb la llei, està prohibit fumar en tot el centre escolar. 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
SOPAR FESTA FI DE CURS 2017/2018 
 
INSCRIPCIÓ 
 

 
Alumne:  ………………………………………………………………  Curs:   …..………… 
 
 
Nombre d’alumnes del cole que acudiran a la festa infantil de la vesprada: ........................ 
 
 
Nombre de persones assistents al sopar, incloent-hi els alumnes: ................................ 
(una sola inscripció per família) 


	INSCRIPCIÓ

