Benvolgudes famílies,
Ja ha arribat el juny i això és sinònim de calor, dies més llargs, jornada
continuada i ... la nostra festa de final de curs!!! Ha estat un curs ple
d’emocions per a tothom i això ha fet que plegats haguem donat un
exemple de bon fer i d’il·lusió.
Aquest curs celebrarem la FESTA MAJOR MM2017.
Com ja vam fer el curs passat, serà una festa vespertina, és a dir que
la celebrarem en horari de tarda – nit amb la intenció de poder facilitar
l’assistència a més famílies.
La programació de la Festa serà la següent:
18:15 – 18:30
18:30 – 19:30
19:30 – 21:00
21:00 – 22:00
22:00 – 23:00
23:00

Rebuda i presentació de la Festa (pista).
Graduació P5 (pista).
Activitats per tothom (pista, gimnàs i aules).
Sopar (pista).
Espectacle d’animació i concert de “DJ Garabatos” (pista).
Cloenda de la festa (pista).

En primer lloc realitzarem la graduació dels nostres infants de P5 i
acte seguit realitzarem les activitats proposades per aquesta festa
dedicada a la festa més popular que existeix que és la festa Major de
cada poble. Aquestes activitats estan organitzades al voltant de la
pista que representarà l’envelat d’una Plaça Major. Les activitats
estaran repartides per la pista, el gimnàs i dos aules.
ESCENARI CENTRAL (PISTA)
19:30 – 20:00 Cercavila, pregó de Festa major i Ball central.
20:00 – 21:00 Olimpíades populars / mocador festa major.
22:00 – 23:00 Espectacle d’animació i concert de “DJ Garabatos”.

ESPAIS ALTERNATIUS
AULA PSICO
AULA CONTRUCCIONS

BOSQUET
GIMNÀS
PORXO GIMNÀS

Aules reservades per INFANTIL on es farà La festa
del confeti. (NOMÉS INFANTS P3, P4 i P5)
Body painting.
Master Class “Street Dance”
Customització samarretes, tatoos i trenetes hair.
(NOMÉS INFANTS 4t I 5è)

Les activitats acabaran a les 21:00 hores aproximadament, però la
Festa encara seguirà, ja que farem un sopar d’entrepans fets a la
barbacoa. Les famílies hauran de portar els tiquets adquirits a l’escola
per poder sopar. No es vendran tiquets el mateix dia de la festa.
Es recorda a tothom que dins del centre no es poden consumir
begudes alcohòliques ni fumar.
A les 22:00 tindrà lloc a l’escenari central l’espectacle d’animació i
concert de “DJ Garabatos”.
A les 23:00 donarem per finalitzada la Festa final d’aquest curs 20162017.
Tota aquesta complexa organització ha estat possible gràcies a la
comissió mixta de festes, a la col·laboració de moltes famílies, a l’AFA
de l’escola i al claustre de l’escola Marta Mata.

Agrair-vos la participació i desitjar que passeu una bona
festa totes plegades.
GRÀCIES PER LA VOSTRA COL·LABORACIÓ

Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Escola Marta Mata
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08210 Barberà del Vallès
Telf. 937290482
martamata@escolamartamata.cat
www.escolamartamata.cat

BON ESTIU!!
ENS TORNEM A VEURE EL
12 de setembre de 2017
AGRAIMENTS
 Ajuntament de Barberà del Vallès.
 Estudi de dansa Mar Gómez.
 Grup musical “DJ Garabatos”.
 Arrítmia
 El Tamboret SCCL.
 Comissió Mixta de festes.
 AFA escola Marta Mata.
 Claustre escola Marta Mata.
 Totes les famílies de l’escola Marta Mata.

ESCOLA MARTA MATA
16 de juny de 2017

