FESTIVAL DE PRIMAVERA: Divendres 1 de juny a les 18’00 h.
 Les classes lectives acabaran a les 12’10 pels alumnes d'infantil i primària.
 1r i 2n d'ESO acabaran a les 13:00h ja que aquest dia les dues darreres hores del
matí es fan de 18 a 20 h, amb motiu del Festival. Els alumnes que no queden a
dinar podran sortir a les 12'10. A les 13:00h poden sortir fent servir el servei de
guarderia o en cas de tenir germans a secundària que acabin a aquesta hora, com
ja és habitual els dies de jornada partida. La resta d'alumnes de secundària
seguiran l'horari normal dels divendres. Per als alumnes de menjador, la sortida
serà a les 15'00h, i l'escola es tancarà fins a l'hora del festival.
 A les 17’30 els alumnes han de tornar a l’escola per estar preparats a l’hora
d’inici del Festival.
 Cada tutor/a us explicarà les particularitats de cada curs a l’hora de vestir-se.
IMPORTANT:
 Heu de recollir els vostres fills i filles quan acabi el festival (no abans), avisant
prèviament al tutor. És molt important i necessari que tots els alumnes no se'n
vagin abans que acabin totes les actuacions per motius d'organització, de
funcionament i de respecte cap a tots els que actuen al final.
 Recordau que els edificis i les aules romandran tancats per motius de seguretat, a
excepció de la secretaria del centre.
 Les cadires de les primeres files estan reservades per als alumnes, respectau les
indicacions i deixau-les lliures per als vostres fills i filles.
 Us demanem que aneu al bar procurant no interrompre les actuacions i de manera
escalonada, per no destorbar la dinàmica del festival.
 També us demanam discreció a l'hora de filmar i fer fotos per tal de no tapar la
vista dels més menuts que seuen davant. No es permetrà que el públic es col·loqui
en els passadissos, ni davant de l'escenari.
 Respectau les cintes i barreres de protecció i feis cas de les indicacions dels
alumnes voluntaris.
 Recordau que no es pot fumar en tot el recinte escolar, ni entrar animals al pati.
 Es reserva el dret d'admissió.
SI TOTS SEGUIM AQUESTES RECOMANACIONS, LA FESTA TORNARÀ A SER UN
ÈXIT.
RECORDAU QUE ENGUANY, AMB MOTIU DE LA CEL·LEBRACIÓ DEL 30è
ANIVERSARI DE L'ESCOLA ESTAU TOTS CONVIDATS AL SOPAR DE PA I TALECA,
AMB LA GRADUACIÓ DELS ALUMNES DE 4t D'ESO I 2n DE BATXILLER, I AMB EL
PLAYBACK/KARAOKE PER ANIMAR LA FESTA( Si desitjau assistir per favor
apuntau-vos a Secretaria; cada un de nosaltres duu el seu propi sopar i l’APIMA
convida: ensaïmades i gelat i l’escola: posa el vi)!
US HI ESPERAM A TOTS!!!!

