
          
 

 
                                              CIRCULAR FESTA AMPA 
 
Divendres que ve 22 de Juny tindrà lloc la festa fi de curs organitzada per l'AMPA i el centre 
CEIP Sant Onofre. 
L'objectiu de la festa és celebrar tots junts la fi de curs i establir un dia de convivència. 
 
                                              ORGANITZACIÓ 
 
                                              1ª Part de la Festa. 
 
ANIMACIÓ AMB MONITORS/ES (Ginkana, jocs, inflables, etc...)  

 
1. 17-17:30 hores entrada dels alumnes per la porta de l'AMPA (Solament els           
pares/mares de l'alumnat d'Educació Infantil podran entrar amb els seus fills/as) 
2. 19:30 hores els alumnes tindran orxata i fartons per berenar. 
3. 20:00 hores es recolliran als alumnes per la porta de l'AMPA i sempre amb una           
persona major d'edat i autoritzada. 
 
Nota: “Tota la primera part de la festa estarà ambientada amb música i si alguna família es vol 
portar al seu fill/a abans de les hores establides, ho haurà de comunicar a l'AMPA i aquest 
organisme li informarà amb més exactitud”. 
 
 
                                              2ª Part de la Festa.  

 
4. 20:15 hores es muntaran les taules i cadires amb la col·laboració dels membres de          
l'AMPA, professors/as i pares/mares que desitgin col·laborar. 
5. 21:00 hores s'obriran les portes perquè les famílies puguin entrar, buscar la taula             
assignada per classe i col·locar-se tant els alumnes com els pares i mares. 
6. 21:30 hores SOPAR i animació. (Cada família portarà el seu sopar i es podrà           
organitzar la classe com vulgui, i l'AMPA posarà picoteo i la beguda) 
7. 23:00 hores “Discomóbil” 
8. 01:30 hores recollida de taules i cadires entre tots/es i FELIÇ ESTIU. 
 
Nota: “Durant la jornada de convivència no es permet ni fumar ni beure alcohol dins del recinte 
escolar, i recordar-vos que és un dia de gaudir, de relax i dedicat a poder conèixer-nos una mica 
més si cap.” 
 
Nota: “Les famílies que no són socis de l'Associació de Mares i Pares hauran de passar per 
l'AMPA del centre i parlar amb aquest organisme”. 
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