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EL QUE CADA GRUP HA DE PORTAR:        
• estris i ingredients per fer la paella,  
• plats, gots, coberts, ... 
• aperitius, begudes i postres. 

 
EL QUE TENIU A LA VOSTRA DISPOSICIÓ: 

• llenya per fer el foc,  
• taules i cadires pel dinar (no per fer la paella). 

 
EL QUE CAL TENIR PRESENT: 
• És necessària la presència d’un responsable de cada grup per 

ajudar a parar taules a les 11.00h., a l’Escola d’infantil. 
• A les 12.00h. es reparteix la llenya i cada grup comença a 

preparar el foc davant de l’entrada de l’Escola d’infantil. 
Important agafar només la llenya necessària. 

• Aquest any es dona la opció, de portar gas butano i serpentí, 
per cuinar la paella. 

• Cal apagar els focs amb aigua en acabar la paella i recollir les  
cendres.  

• Cuidar l’entorn i vigilar que els nens respectin el veïnat. 
• Cada grup ha de recollir les seves taules i cadires i escombrar 

l’espai utilitzat un cop acabat el dinar. 
• La brossa s’ha de llençar als contenidors de reciclatge. 
• No netejar els estris de cuina als lavabos. 
• Hora màxima de recollida, les 18.00h. 

 
 

 

 

 

Lloc: davant l’Escola d’infantil 
(pati de terra) 
 

Horari: 
11.00h. Muntatge de taules i cadires 
amb un representant de cada grup. 
14.00h. Presentació al jurat. 
14.15h. Dinar al pati de l’Escola 
d’infantil. 
 

Inscripció: Gratuïta. Només cal 
omplir la butlleta d’inscripció i deixar-la 
a la sala o a la bústia de l’AMPA abans 
del 25 d’octubre. 
 

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ: 

Nom de la família o grup:___________________________________________________________ 

És necessària la presència d’un responsable de cada grup per ajudar a parar taules (a les 11h).  

Telèfon de contacte del responsable del grup: ______________________ 

Núm. de cadires: ___________________ 

Degut a la poca disponibilitat de cadires, us recomanem que demaneu només les imprescindibles. Gràcies. 

Els alumnes d’ESO 
vendran cafès i castanyes 
pel viatge de fi de curs 


