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Festival final de curs
Circular conjunta AMIPA i Centre

Benvolgudes famílies,

El proper 22 de juny celebrarem el Festival de final de curs. Com és habitual els darrers anys es farà tot

en horari d'horabaixa. El dematí no hi haurà escola. 

La temàtica: Cançons de pel·lícules

L'horari serà el següent:

• 19:30h. L'alumnat ha de ser a l'escola. Entraran per fileres en sonar la música.
• 20:00h. Obertura de portes al públic
• 20:10h. Inici del festival
• 21:20h. Inici dels actes organitzats per l'AMIPA
• 21:30h. Paella, begudes i ensaïmada
• 22:00h. Animació amb el grup infantil “Mel i sucre”

Podeu comprar els tiquets a les dependències de l'AMIPA tots els dies a partir de dia 12 fins a dia 20 de

les 9:00 a les 9:30h  a un preu de 8 € Socis i 10 € no socis.

No es vendran tiquets fora de termini ni el mateix dia del festival.

Vos hi esperam a tots!!!

Recollida de notes

La recollida de notes serà dia 27. Cada tutoria tendrà a la seva porta un horari perquè pogueu reservar

hora i així evitar haver de fer coa i esperar torn. Si algú no pot acudir a la cita convé que parli amb el

tutor/a. Si ha de recollir  les notes algú diferent  al  pare/mare s'ha d'autoritzar  la persona que vendrà

mitjançant autorització. Demanar-la al tutor/a.

Llibres i material

El dia de recollida de notes vos entregarem el full amb els llibres i material per al curs vinent. Aquest

llistat també ho podreu trobar a fassers.org.

De part de tot el claustre i de l'AMIPA desitjar-vos que passeu un bon estiu.

Alcúdia, 9 de juny de 2017

Atentament        

Caterina Vallori Vallespir Ramon Àngel Quetgles Ramis
Presidenta de l'AMIPA             Director
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