
Sortida a l’Illa Fantasia- 2 de juny
L’any passat ens ho vàrem passar genial i per això aquest any 
repetim la sortida! Sortida de tot el dia a l’illa Fantasia. El preu és 
especial per a socis de l’AMPA. L’entrada per a tot el dia, és per 
l’adult 13€ i pels nens 7€, inclou totes les atraccions. 
CadascúCadascú es portarà el seu dinar, i ho farem plegats a la zona de 
picnic. El desplaçament serà amb cotxes particulars. Totes les 
famílies sòcies de l’AMPA que vulguin venir, han de passar per la 
sala de l’AMPA a apuntar-se entre 29 d’abril i el 3 de maig de 15h a 
18h.

SORTIDA FAMILIAR
Finalització de les extraescolars i 
Casalets
Les activitats extraescolars de tarda que es realitzen a l’escola 
acabaran la setmana del 7 de juny. 
L’activitat de piscina acabarà el 19 de juny amb l’exhibició on 
poden entrar les famílies per veure l’evolució dels nenes i nenes.
Les activitats de migdia: teatre en anglès, escacs i tennis taula, 
acabaran la setmana del 17 de juny.
RecordeuRecordeu que del 10 al 21 de juny, l’escola farà jornada intensiva i 
l’AMPA posa el servei de Casalets per a tots els nenes i nenes de 
l’escola. Es poden apuntar els dies que us faci falta de 15:30 fins a 
les 16:30 o fins a les 18h. Us farem arribar informació més detallada.

EXTRAESCOLARS/CASALETS

Campus de bàsquet a l’escola
Per tercer any consecutiu, el RecreSports organitza el campus de bàsquet Enxabàsquet del 25 al 
12 de juiol. Hi poden participar els alumnes de 1r a 6è i les inscripcions es realitzaran durant el mes 
de maig. Us farem arribar més informació.
Per altra banda, l’Ajuntament de Terrassa ofereix casals d’estiu per infants a partir de P3. En 
aquesta zona n’hi ha diversos, per a més informació contacteu amb la casa Baumann Avda 
Jacquard, 1, al 93.784.83.90  o a la web www.casabaumann.cat  trobareu tota la informació.

BÀSQUET

Excursió a Can Bonvilar amb 
l’AMPA- 12 de maig
Hem programat una excursió per fer les famílies de 
l’escola juntes, on poden participar-hi alumnes de 
tots els cursos ja que és una passejada amb per un 
camí planer i sense desnivell, el recorregut és d’uns 7 
kilòmetres.
L’excursióL’excursió serà per Bonvilar i durarà només el matí. 
Quedarem a les 9h a l’Escola davant del pati, i per 
aquells que ja sabeu on és a les 9:30h a Bonvilar. 
Portarem l’esmorzar de casa i a mig recorregut 
pararem per esmorzar tots junts. Totes les famílies que 
vulguin venir, han d’informar el seu delegat o 
delegada de classe.

EXCURSIÓ AMPAFESTES FINALS DE CURS

Aquest any us proposem fer una super festa a l’Escola els dies 1, 7 i 8 de juny.
Dissabte 1 de juny: Torneig de bàsquet de tots els equips de l’Escola amb altres 
escoles convidades.
DivendresDivendres 7 de juny: A la tarda, es faran les exhibicions de les activitats extraesco-
lars: teatre en anglès a les 17h i guitarra a les 17:45h. A les 19h Partit de fútbol de 
pares de l’escola. El dia l’acabarem amb una botifarrada a preu popular en el 
pati de l’escola.
Dissabte 8 de juny: Es faran la resta d’exhibicions esportives: Jocs motrius, innicia-
ció a l’Esport, Escacs, patinatge, tennis taula i ball modern. A més hi haurà festa 
de l’escuma i...

Per la botifarrada i per la 
festa cal recollir els tíquets 
a la sala de l’AMPA entre 
el 29 d’abril i el 3 de maig 
de 15 a 18h.

Festes de final de curs de l’AMPA- 1, 7 i 8 de juny


