F E S TA

d e l’ E S C O L A F L A M A
Una festa de tothom
i per tothom

11 JUNY 2022

M AT Í
9:30

TARDA
18:00

Caminada curta 50 + 1 (duració una hora)

18:30 A 20:00 Actuació musical infantil “Embolica que fa fort”

09:30 a 12:00 Circuit de futbol (camp de futbol)
09:30
09:30

Caminada llarga 50 + 1 (duració dues hores)

09:30 a 11:30 Partits bàsquet (pista bàsquet)

10:00 a 12:00 Treball manual: Fem un photocall (menjador)
10 a 11:00
10:30
11:15
12:00
12:30
13:00

Mostra patinatge (pista)

Inici festa i esmorzar

Exhibició ioga (gimnàs)

Modern dance (escenari)

17:30 a 19:00 Tallers 6è

a càrrec de Marc Oriol

20:00 A 22:00 Sopar de celebració a la fresca de les 50+1

primaveres de la Flama “descobrim la cuina de
l’escola”
T’has preguntat mai de què va servir tants anys de
lluita per tenir cuina pròpia?

Flamacant (gimnàs)

T’has preguntat mai com és la cuina nova de la
Flama?

Actuació musical Vuit i Deu (ex-alumnes)

T’has preguntat mai com deu ser el menjar que
mengen els teus ﬁlls/es quan es queden al menjador?

Bufem les espelmes 50 + 1 i parlaments
Holli party + ruixada

Ara tens l’oportunitat de tenir resposta a totes
les preguntes, vine i descobreix-ho

22:00 A 00:30 DISCOMÒBIL

Podeu comprar el tiquet pel sopar del 25 de maig a l’1
de juny al despatx de l’AMPA de les 10:30 a les 12:45 i
de les 16:15 a les 17:25 (preferiblement pagament amb
targeta).

El preu del tiquet (7,5€) inclou piscolabis, ﬁdeuà,
gelat, beguda, taula, cadira i sorteig de regals.
En cas d’al·lèrgies o intoleràncies avisar en el moment de
la compra del tiquet.

De 10.00 a 12.00 del matí i de 17.30 a 19.30 es podran
visitar tots els espais de l’escola.
Exposició de fotos dels 50 anys a la biblioteca.
Servei de bar i venda de samarretes tot el dia.

Per la holli party i la ruixada portar roba vella i calçat adequat.
Durant tot el dia es podrà comprar el llibre dels 50 anys de
l’escola.

En cas de pluja s’anul·laran les activitats i es podrà recollir
el menú pagat a la cuina (portar carmanyola).
Agraïments a:

Xavier Torras. Sílvia Benavent. AUSOLAN. Ajuntament Manresa. Ajuntament Sant Fruitós. Responsables Extraescolars. Alumnes de sisè.
Vuit i Deu. Comissió 50+1. Professors/es i equip directiu. Exprofessors/es. A tots els pares i mares que amb la seva ajuda han fet possible
aquesta festa.

