
 

 

 

  

 

 

 

 
CAL TENIR PRESENT: 
- Un  responsable de cada grup haurà d’ajudar a parar i desparar les taules i cadires. L’hora de trobada per parar 

taules és a les 17 h del dissabte, al pati de l’Escola gran. El muntatge de taules es fa entre tots, coordinat pels 
membres de l’AMPA, no es tracta únicament de muntar i desmuntar cada grup la seva taula. 

- Un cop finalitzat el sopar cada grup ha de desparar la seva taula i guardar taules i cadires. I llençar la brossa als 

contenidors que es troben fora de l'escola. No s'han de deixar al pati. 

- La porta del pati s’obrirà de les 21.00 a les 21.30 h. Durant el sopar i ball la porta restarà tancada. 

- Enguany no es vendran entrades només pel ball i no s’obriran les portes durant el ball. 

- Deixen d’obrir-se taules de nens i adolescents sols, sense pares. 

- Recordeu que el sopar se celebra en un centre educatiu i cal mantenir una conducta exemplificant per als vostres 

fills. Es recomana moderar el consum de begudes alcohòliques i no deixar-les a l’abast dels infants. No és permet 

el  consum de begudes alcohòliques d’altra graduació, ni beure alcohol a la pista de ball.  

 

 
INSCRIPCIONS I VENDA D’ENTRADES A LA SALA DE L’AMPA ELS DIES 18, 21 i 22 DE MAIG DE 17.15H A 18.15H. 
IMPORTANT: Per la limitació de l’aforament no s’acceptaran inscripcions fora dels dies indicats. Festa privada. Reservat dret d’admissió 

 
NOM FAMÍLIA O GRUP __________________________________________________________________________ 
És necessari la presència d’un responsable de cada grup per ajudar a parar taules el dia del sopar a les 17h i desparar-les en acabar.. 

 
TELÈFON DE CONTACTE RESPONSABLE GRUP ________________________________________________________ 
 
NÚM.  DE PERSONES AMB CADIRA ____________________________  NÚM. NENS  SENSE CADIRA______________ 

ALUMNES DE 4t D'ESO 
VENDRAN CAFÈS 

PREUS:  
- Entrada sopar (amb cadira): 3,50 € 

- Entrada sopar de nens sense cadira 

  (nens de P3 a 6è de Primària):  1,50 € 
 

* Els diners de les entrades es destina a pagar el lloguer de 

cadires, taules, compra d’estovalles, bosses, i la 

contractació de la música, la neteja i servei de seguretat. 

Cada grup ha de portar el seu propi sopar. 

*Enguany no es vendran entrades només pel ball, ni hi 

haurà apertura de portes pel ball.. 

 

DIES 18, 21 i 22 DE MAIG 

inscripcions i venda d’entrades 

a la sala de l’AMPA de 17.15 a 

18.15h. AFORAMENT LIMITAT 

SOPAR DE  

Mª AUXILIADORAORA 
 

26 de maig 
 

de les 21.30h a l’1.30 h 

 


