8 de febrer 2019
Benvolguts/des,
Enguany en motiu del 50è aniversari de l’escola, el tradicional format de les Festes de Primavera
quedarà modificat. Hi ha activitats que es duran a terme en un altre període. Us adjuntem un
plànning detallat de les activitats previstes d’aquí a final de curs.

MES

MARÇ

ABRIL

DIA/LLOC

ACTIVITAT

Dissabte 2 (tarda)
(Organitza l’Ajuntament
de Sant Feliu)

Rua de Carnaval (organitzada per l’AMPA)

Dimecres 27 (vespre)
(a l’Escola)

Conferència a càrrec de l’Antoni Bassas: “Pare de tres fills”
Adreçat a pares, treballadors, extreballadors i exalumnes

Dimarts 23
(a l’Escola)

Presentació del llibre commemoratiu del 50è

Del 16 al 22
(a l’Ateneu Santfeliuenc)

Exposició fotogràfica commemorativa. Amb els ulls oberts de BAT [A] BAT

Divendres 17 (tarda)
(a l’Escola)

Jornada Portes obertes (Infantil, Primària, ESO i Batxillerat)
Streetball - Festa del bàsquet (hi participen els alumnes de 3r, 4t, 5è, 6è Primària
i ESO)
Cursa atlètica (hi participen els alumnes d’Infantil i 1r i 2n Primària)

MAIG
Dissabte 18
(matí) (a l’Escola)

Torneig esportiu Els alumnes que han participat en les activitats extraescolars
esportives durant el curs (P5, Primària i ESO)

(tarda/nit)(a l’Escola)

Benvinguda, xocolatada, plantada de flors, tallers variats, concert grup
animació infantil, actuació Castellers de Sant Feliu, inflables, sopar popular,
discomòbil ... (Infantil, Primària, ESO i Batxillerat)
(organitzat pels pares i mares delegats de curs)

Divendres 7 (tarda/vespre) “Retalls d’escola” Música, dansa i teatre
(a l’Auditori de Sant Cugat
del Vallès)
A càrrec de:
Alerta amb la ubicació !!

-Tots els alumnes d’Infantil i Primària.
-Els alumnes que han participat en les activitats extraescolars musicals, teatrals i
de ritme, expressió i ball durant el curs (P5, Primària, ESO i Batxillerat)

Divendres 28 (nit)
(a l’Escola)

Sopar de cloenda
Adreçat a pares, treballadors, extreballadors i exalumnes

JUNY

Reserveu-vos aquests dies !!
Rebeu una cordial salutació.
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