festa major
2018

Benvolguts pares i mares,
Els dies 21, 22 i 23 de març celebrarem la FESTA MAJOR
de l'Escola.
L'equip docent ha previst un seguit d'activitats per a tots
els alumnes. Tot i que la dinàmica de la majoria
d'aquestes activitats implica la participació per grups
segons les diferents edats i preferències, n'hi ha unes
altres de ben significatives que demanen una participació
conjunta.
De tots els objectius que ens proposem amb la Festa
Major ens agradaria destacar-ne un: ésser capaços de
conviure, jugar i treballar tots junts en un ambient diferent
de l'habitual, mantenint, per damunt de tot, el respecte
mutu i la pròpia responsabilitat.
Clourem, com ja és habitual, el divendres 23 amb un
esmorzar de xocolata desfeta i coca de tota l'Escola.
Per a més detall de totes les activitats us adjuntem el
programa d'actes al dors d'aquest full.
Agraïm la vostra atenció i la vostra col·laboració. Bona
Festa Major a tots!
Reus, 19 de març de 2018
La Comissió organitzadora

activitats previstes
dimecres 21
Ed. Infantil
Cicle Inicial EP
Cicle Mitjà EP
Cicle Superior EP

matí
Dia Internacional de la Poesia:
Treball i decoració de l’Escola.
Companyia de Pallasses a l’Escola:
Les Bigotudes
Dia Internacional de la Poesia:
Treball i decoració de l’Escola.

dijous 22
Ed. Infantil
Cicle Inicial EP
Cicle Mitjà EP
Cicle Superior EP
SECUNDÀRIA
1r, 2n i 3r D’ESO

matí

Cicle Mitjà EP
Cicle Superior EP

Racons de Jocs

Tallers d’Experts

tarda

Espectacle d’animació a l’Escola:
Companyia Escalivada.

Cinema,
diverses pel·lícules a escollir

Espectacle a l’Orfeó:
“Cómicos de la legua”
Titiriteros de Binéfar

Gimcana

Excursió al bosc de la Marquesa de Tarragona

divendres 23
Ed. Infantil
Cicle Inicial EP

tarda

matí

tarda

Esmorzar conjunt

Balls preparats a les classes,
a la tarima del pati

Element festiu de Reus: El Basilisc
Banda de jazz de l’Escola
SAX ARS BAND

SECUNDÀRIA

(Banda de jazz vinculada a l’Escola)

1r, 2n i 3r D’ESO i 1r BATX

bona festa major!

Amb la col·laboració de Forn Sistaré

