
Reserveu-vos aquest dia per que ja ha arribat la festa de la 
Primavera. 
Pels que no sabeu de que us estem parlant, la Festa de la Primavera 
ens una festassa que ocupa tot el dissabte, organitzada per l’AMPA i 
gaudida per tots els que formem part de l’Escola Pompeu Fabra.  
Durant el dia es van desenvolupant un munt d’actes pels diferents 
racons de l’Escola, que van des d’una mena de traca final de les 
activitats extraescolars (teatre, hip-hop, basquet...), fins a tallers, 
balls, bany d’escuma, i altres actes com la Trobada Musical i el 
Correfoc.   
 
Un cop feta la presentació us informem: 
 
•El programa, un cop l’haguem estructurat, ja us el farem arribar, 
però de moment, el dissabte 08 de juny, reservat. 
•Apunteu-vos a la Trobada Musical, on demostrarem les nostres 
qualitats musicals, a nivell de nens/nenes, pares/mares, avis/àvies i 
mestres i monitors. 
•Com cada any demanem la col·laboració dels pares i mares; sabem 
del cert que alguns de vosaltres sou prou manetes. Voldríem que 
muntéssiu tallers i, així, en una o dues hores, transmetre les vostres 
habilitats als demés participants de la Festa.  Saps fer, per exemple, 
papiroflèxia, escubidús, macramé, maquillatge, avions de paper,  o 
d’altres propostes ? Doncs et necessitem (no cal que vingueu sols, 
podeu convèncer més gent) 
•Si us plau, necessitem voluntaris per col·laborar en la festa de la 
Primavera, una festa preparada entre TOTS i gaudida per TOTS, 
sobretot pels vostres fills i filles. Hi ha una pila de coses per fer i on 
hi podeu donar un cop de mà!!!!  Si hi ha algú de vosaltres disposat 
a fer-ho, podeu contactar amb l’Anna Oliva , amb en Ramon (pare 
d’en Ramon  4art) o amb la Glòria (mare de la Xènia 4art i Ona 2on)  
Gràcies, gràcies i gràcies... 

 

FESTA DE LA PRIMAVERA 2013 
Dissabte 08 de Juny 



 
T’HEM CONVENÇUT????. SÍ???? Doncs omple 
urgentment l’apartat que correspongui i dóna-li a l’Anna 
Oliva. 
______________________________________________ 

 

VULL PARTICIPAR A LA TROBADA MUSICAL 

Nom i curs _____________________________ 

Instrument________________________ 

Peça___________________ 

Telèfon on localitzar-te_____________________ 

 

VULL MUNTAR UN TALLER 

Nom i cognoms _____________________________ 

Taller ____________________________________ 

Telèfon per poder coordinar horari, materials, 

_________________ 

 
 
Us seguirem informant... 
       
      
COMISSIÓ DE CULTURA I FESTES 
AMPA ESCOLA POMPEU FABRA        c/Olesa, 19   
08027-Barcelona           Telf. 934086616 


