
Benvolgudes famílies, 

 

Ja s'acaba el curs i, com és tradicional, l’AFi organitza la FESTA de FINAL DE CURS, però 

aquest any és molt especial ja que s’ajunta amb la celebració del 125è ANIVERSARI de la 

nostra Escola. La data serà el dia 17 de juny a partir de les 18h de la tarda. La idea és trobar-

nos tots, alumnes, famílies, mestres, segurament ex-mestres i gaudir, entre moltes coses que us 

hem preparat, d’una bona estona en bona companyia, acomiadant-nos fins al setembre tot 

desitjant-nos un bon estiu. 

 

TIQUETS PEL SOPAR: es podran recollir i pagar, a la sala de l’AFi, 

qualsevol dels dies que us proposem a continuació. Abans, però, haureu 

d’omplir un formulari per tal que “Vostra cuina” i nosaltres puguem fer les 

pertinents previsions, puguem tenir en compte les diferents al·lèrgies i 

altres i estar pendents de qualsevol particularitat. 

 

€ El preu general del menú amb gelat i got del 125è Aniversari inclòs és de 8,5 euros. 

◙ Formulari: https://forms.gle/qn4TVMpHkJdhKoRy8 

Horaris de recollida i pagament de tiquets: 

 

 

 

 

 

 

 

Per tal d’allargar la sobretaula amb les famílies del vostre curs, els/les més cracks de la cuina, 

podran portar pastissos, i els/les més cafeters/eres, termos amb cafè.  

Ja us posareu d’acord entre vosaltres! 

 

 

 

 

 

 

Dimarts 31 Maig 16:30h a 17:30h Núria 

Dijous 2 Juny 16:30h a 17:30h  Sarai i Núria 

Dimarts 7 Juny 13h a 13:30h  Núria 

Dimarts 7 Juny 16:30h a 17:30h  Núria 

Dijous 9 Juny 16:30h a 17:30h  Montse i Sarai 



Aquest any el GUIÓ DE FESTA és una mica més agosarat, donades les circumstàncies i que 

no sempre es celebren 125 anys d’escola... Penseu que som una de les escoles més antigues de 

Sabadell!!! 

 

1. A les 18h, a càrrec dels i les mestres de l’escola i el mateix grafiter hi haurà el pregó de la 

festa, algunes paraules de diferents mestres i la inauguració d’aquest. (Al carrer Llobet, 

davant el grafiti) 

2. De 18:30h, més o menys, a 19h es farà la entrada a l’escola i s’obrirà el BAR. 

3. A les 19h, dins el pati de l’escola, hi haurà el concert dels AMBAUKA. Si no els coneixeu ja 

podeu anar escoltant les seves cançons. que són molt divertides. Us assegurem que ho 

passareu genial a ritme del drac Qüic! 

4. De 20h a 20:30h anirem preparant les taules pel sopar de germanor.  

5. De 20:30h a 21:30h Sopar de germanor. 

El menú del sopar consistirà, com ja hem dit; entrepà de botifarra i gelat. Podeu portar, per 

grups classe, pastissos i cafè o el que vosaltres mateixos proposeu. 

Desprès de sopar ens reservem alguna sorpresa... 

6. I després, de 22h a 23h hi haurà una tabalada a càrrec de les Forques de Can Deu i colofó 

final de festa amb una mica de ball per fer baixar el sopar. 

 

 

Com ja sabeu, perquè tot surti rodó, és imprescindible la vostra 

col·laboració, doncs entre membres i col·laboradors/es de l’AFi no 

som suficients per assolir tota la gestió que suposa coordinar-ho tot. 

Així que, en breu farem una crida per sol·licitar ajuda 😉 

 

 

 

Per qualsevol dubte, aclariment o suggeriment, podeu escriure a:   

info@ampacasassas.cat 

 

Esperem que gaudiu de la FESTA!!! 

 

         La junta de l’AFi 

mailto:info@ampacasassas.cat

