
FESTA DE PORTES OBERTES
DIMECRES DIA 12 D'ABRIL 

Els  propers  dies  11  i  12  d'abril  al  CEIP  FELIP  BAUÇÀ
celebrarem les Jornades Culturals del curs 2016-2017.

DIMARTS DIA 11: JORNADA DE TALLERS

Per aquest dia el professorat del centre ha organitzat una Jornada de
Tallers, en la que els nins i nines aniran passant per les diverses activitats
que  s'han  organitzat:  Cuina,  Manualitats,  Informàtica,  Ous  de  Pasqua,
Jocs, Batucada, Zumba, Siurells, Planetes i Mandales.

Els alumnnes  NOMÉS HAN DE DUR EL SEU BERENAR,  ja que no hi
haurà classes, sinó tallers.  NO han de dur la motxilla amb el material
escolar.

Per realitzar alguns tallers,  els alumnes hauran de dur el material  per
reciclar que les professores els demanaran.

Donat que hi ha Tallers de Jocs, de Zumba i d'altres en que s'utilitza
pintura, els nins i nines han de dur roba esportiva, preferiblement que no
sigui nova.

L'horari és l'habitual de cada dia

 

 



DIMECRES DIA 12: FESTA DE PORTES OBERTES

A les primeres hores es duran a terme les classes normalment i després
del  pati  començarà  la  festa,  oberta  a  les  famílies,  amb  la  següent
organització:

Aquest  dia  els  nins  i  nines  han  d'anar vestits  amb calçons  i  una
camiseta del color que els dirà la seva professora.

11:30h – Obertura del col·legi perquè les famílies puguin passar a gaudir
de les diverses activitats:

• EXPOSICIÓ DELS TREBALLS que els nins i nines han realitzat en
la Jornada de Tallers.

• DEMOSTRACIÓ DE BATUCADA per part d'un grup d'alumnes de
2n Cicle de Primària.

• ACTUACIÓ DE DANSES de tots els alumnes de l'escola, des de 3
anys fins a 6è.

• VENDA DE BERENARS I SUCS per part dels alumnes de 6è, per
recaptar doblers per al Viatge d'Estudis. 

• ZUMBA PER A TOTS!!! 
Final de Festa amb una 
monitora especialitzada. 

 
 
Entre les 13:00/13:15h – Els pares surten de l'escola perquè els nins i
nines puguin anar a les classes a cercar les motxilles. 
Els alumnes NO poden sortir de l'escola abans de les 13:30h. 
Només  els  pares  dels  alumnes  de  3  anys  poden  passar  amb  les
professores a les classes sense haver de sortir del centre.

13:30h – Sortida dels alumnes, en horari normal.
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