FESTA

FEM ESCOLA!
DISSABTE 18 DE MAIG DE 2019,
DE 9:30 H A 13:30 H

Esteu tots convidats.

Us hi esperem!
AMPA Miquel Martí i Pol

A tots els nens i nenes que hagin participat en qualsevol
extraescolar se’ls s hi farà entrega d’una samarreta
de la festa FEM ESCOLA d’aquest any!!!
I tots aquells que no tingueu la vostra samarreta
(nens i nenes, pares i mares) les podreu adquirir el mateix
dia de la festa per només 5€.

*Us informem que únicament subministrarem gots reutilitzables, pels quals s’haurà de pagar 1€.
En cas de no voler comprar-lo, cal que en porteu un de casa.

PROGRAMA D’ACTIVITATS PER ESPAIS
PATI DE L’ESCOLA:
10:00h-13:30h.
10:00h-10:30h.
10:30h-11:00h.
10:30h-11:00h.
11:00h-11:30h.
11:30h-12:00h.
11:30h-12:00h.
12:00h-12:30h.

Inflables i llits elàstics
Partit de Futbol Alevins (A contra B)
Partit de Bàsquet Aleví
Iniciació esportiva 1r i 2n
Partit de Futbol Benjamí (A contra B)
Partit de Bàsquet Benjamí
Escola esportiva P4 i P5
Patinatge

Hi haurà
s
fl
in ables, llit
s
ic
st
elà
i actuacions
en directe.

GIMNÀS:
10:00h-10:30h. Bollywood
10:30h-11:00h. Dansa P4-P5 i 1r-2n
11:00h-11:30h. Gimnàstica rítmica

MENJADOR:
10:00h-12:00h. Escacs. Partides obertes a tothom: pares, mares, nens i nenes.

BIBLIOTECA:
10:00h-12:00h. Robòtica. Exposició de projectes realitzats durant el curs.
Vols gaudir d’uns reptes tecnològics?

GIMNÀS LLENAS:
11:00h-12:00h. Karate i Aikido Makoto. Mostra de les activitats realitzades
durant el curs.

PHOTOCALL:
12:00h.

Entrega de medalles i entrega d’obsequi al guanyador del
concurs de dibuix.

13:00h-13:30h. Batucada i rua de fi de festa.
*Els nens i nenes de l’escola participants han de portar l’equipament respectiu i seguir les
convocatòries dels seus monitors i monitores.

AMPA Escola Miquel Martí i Pol
C. Cervantes, 87. Sabadell
www.miquelmartipol.net

Hi haurà esmorzar proporcionat pels nostres
col·laboradors: LA CLAVE, VALERO, 7 i TRIA
i CONDIS. Comptarem amb dietes
alternatives s/gluten, s/lactosa.

