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AMPA

“ E l s  Picar o l s ”

FESTA DE 
FINAL DE CURS

Dimecres, 
24 de juliol de 2013

17.30 h
Parc de l’Arborètum

COMPRA DE 
TIQUETS

Fins el 19 de juliol es poden comprar els 
tiquets del berenar al despatx de direcció de 
l’escola bressol (Elisabet Torrents).
Els tiquets són, només, per participar al 
berenar. Qui ho prefereixi, pot venir a la 
festa sense tenir entrepà.

Preu del tiquet
Socis de l’AMPA*- 1 euro
No socis - 3 euros

*Són socis de l’AMPA els infants, pares, 
mares i germans d’infants que han pagat la 
quota de l’associació.

El tiquet inclou un entrepà (a escollir entre 
pernil dolç i formatge), beguda i fruita.

Som escola verda
Com ja sabeu, l’escola 
bressol Els Picarols és escola 
verda. Per això, i per respecte 
al nostre entorn, us 
demanem que tothom porti 
de casa un got reutilitzable i 
un tovalló de roba.



ACABA EL CURS A 
ELS PICAROLS

Un any més el curs escolar arriba a la seva fi 
a l’escola bressol Els Picarols. El proper 24 
de juliol, infants i famílies ens acomiadarem 
de l’equip educatiu. Per a molts serà només 
un a reveure fins el mes de setembre, però 
per a d’altres serà el punt i final al seu pas 
per l’escola bressol.

Tant per als uns com per als altres aquest 
sempre és un dia especial, i per això des de 
l’AMPA de l’escola el volem celebrar amb 
tots vosaltres.

Us animem doncs a participar a la 
FESTA  DE FINAL DE CURS!!!

PROGRAMA DE 
LA FESTA

Data: 24 de juliol de 2013

Hora: 17:30 h

Benvinguda de l’equip educatiu 
Espectacle infantil a càrrec de Jaume 
Barri
Entrega de les orles als infants de P2
Berenar 

Lloc: Parc de l’Arborètum (entrada per 
davant de les piscines i creuant el pont). 
En cas de pluja la festa es traslladarà al 
teatre de l’escola Puig-Agut.

Alguns moments de la festa de final 
de curs de l’any passat.


