Benvolgudes famílies,
El final de curs és ben a prop i, com és tradició, estem preparant la FESTA DE FINAL DE CURS, que
es farà el dia
16 DE JUNY

PROGRAMA
HORARI
17:00 h. a 19:00 h.
19:00 h. a 20:00 h.

ACTIVITATS
Inflables,bombolles, taller de percusió, tallers de manualitats
Espectacle de zumba
Comiat dels alumnes de sisè
(demanem l’assistència de les famílies de 6è!)
Sopar
Espectacle
Disco Mòbil

20:00 h.
21:00 h.
23:00 h.
0:00 h.

MENÚ
Bufet d’amanides
Macarrons a l’estil de L’Era
Mongetes del ganxet amb cansalada
Daus de truita de patates

PRIMER PLAT

SEGON PLAT
(escollir un d’aquests plats)

Pilotilles amb sípia i pèsols
Bacallà gratinat amb porro i ceba
Vedella estofada amb xampinyons, pèsols i patates
Pit de pollastre arrebossat amb xips
Fruita tallada
Gelat

POSTRES

VENDA DE TIQUETS (a l’escola, davant de consergeria): Dimecres 30 de maig i Divendres 1 de
Juny de 9:00 a 9:30 hores i de 16:30 a 17:00

----------------------------------------------------------------------------FAMILIA (cognoms):
______________________________________________________________________________
INDIQUEU LES QUANTITATS:

VEDELLA / BACALLA / PILOTILES / POLLASTRE XL

x

15 € =

€

NENS

POLLASTRE

x

2€=

€

EX-ALUMNES (ESO)

POLLASTRE

x

7,5 € =

€

TOTAL

€

GRANS

Informació important al darrere

CONSIDERACIONS IMPORTANTS PER LA FESTA
PASSATS ELS DIES DE VENDA NO S’ADMETRAN MÉS INSCRIPCIONS PER SOPAR.
ELS ALUMNES DE L’ESCOLA PAGUEN 2 €. TINDRAN UN SEGON PLAT ÚNIC: pit de pollastre
arrebossat amb patates xip i un gelat per postres. En tot cas, els pares podeu canviar el vostre plat
amb ells.
ELS ANTICS ALUMNES DE L’ESCOLA, que estiguin cursant l’ESO tenen un preu especial de 7,5 €
si fan el menú infantil. SI OPTEN PEL MENÚ D’ADULT HAURAN DE PAGAR 15 €
ELS ALUMNES HAN DE VENIR ACOMPANYATS D’UN ADULT. L’AMPA NO ES FA RESPONSABLE
DELS NENS I NENES
No es poden fer taules només amb nens/es, han d’estar acompanyats pels pares o altres adults que
se’n facin responsables, mai sols.
Us preguem no ompliu les taules amb més de vint-i-dues persones ni amb menys de vint, l’organització
de les safates està prevista per aquesta distribució.
Us demanem la vostra col·laboració i compromís per tal que tot funcioni a la perfecció i no hi hagi
incidents.
El sopar és una part més de la festa i un objectiu important és la convivència amb les altres famílies
tot compartint una estona agradable. Per tant, us demanem comprensió si algun grup familiar o
d’amics no podeu estar junts en una sola taula.
No es permet tirar petards: sovint es fa de forma desordenada, amb el risc de cremades i/o d’incendi.
Com que serem molts, demanem als pares que estiguin al cas en tot moment dels seus fills/es, tot
procurant un comportament correcte al llarg de la festa, especialment després del sopar.
Durant tot el dia no es permet utilitzar dins del recinte escolar pilotes ni bicicletes.
Totes les famílies que assisteixin a la festa per primera vegada podeu demanar informació a l’AMPA
en l’horari de venda de tiquets o els dimarts a partir de les 9 del vespre, a l’escola. Igualment ens
podeu enviar un correu electrònic a info@ampaleradedalt.com
Recordeu portar GOTS, COBERTS, CADIRES, TOVALLONS,... i PLATS RESISTENTS, que no siguin
de plàstic tou.
En cas de pluja, caldrà portar recipients i endur-se el sopar a casa.
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