
 

 

11 h: 

OBERTURA DE LA FESTA AMB UNA DEMOSTRACIÓ DE LA BANDA BUFERA 

BENVINGUDA AMB UNA XOCOLATADA      

11 h a 13.30 h:   

           TALLERS: 

- Rellotge, marc de fotos, diana ... 

- Trenetes, collarets... 

- Fruites. 

- Dibuixos i màscares. 

- Lego. 

- Trencadís al pati d’Educació Infantil. 

- Maquillatge. 

- Mandala gegant. 

- Escacs. 

11.00 a 12.30 h: FINAL DEL TORNEIG INTERESCOLAR D’ESCACS. 

12.30 A 13.30 h   XERINGADA !!!!!  Es  farà a l’Avda.Països Catalans. 

                            INFLABLES / TÒMBOLA  tot el matí 

 14 h:            DINAR al pati de l’escola 

                Venda de tiquets a la cuina de 9 a 9.15h. 

                Dimecres i divendres de 16.30 a 17 h ( a l’entrada principal ). 

  15.30h : SORTEIG   /  Premi:  Bonus Familiar pel Tibidabo. 

 

 

 

16.00 h: CONCERT DELS ALUMNES DE L’ESCOLA.     

17.00 h:    ESPECTACLE DE BOMBOLLES .  

18.00 h:   ACTUACIÓ DELS GEGANTS i les MAMATUMS 

Cercavila a càrrec de la colla gegantera de l’Escola                         

Argentona  i les Mamatums, i altres colles convidades. 

 19.00 h: FI DE FESTA AMB ELS  DIABLES D’ARGENTONA   

Per acabar la festa els “Diables d’Argentona “ faran un petit  Correfoc. 

( Recordeu que si voleu posar-vos sota el foc  és important anar ben 

protegits amb roba de cotó  de màniga llarga i un barret o mocador al 

cap ). 

 HORARI D’EXPOSICIÓ DELS TREBALLS D’ESCOLA: 11.00 a 13.30h 

 Fotos de grup:  Podeu comprar la foto del grup-classe al vestíbul de  

l’entrada principal de l’escola durant el matí. 

  

 

 

 

 

 

 

 

El dibuix del programa ha estat realitzat pels  següents  alumnes  de 

1r:   Valentina Catalán  i  Iker Iglesias. 

Agraïm la col·laboració de tots els pares i mares, l’Ajuntament 

d’Argentona, Creu Roja Argentona, Ràdio Argentona, Diables 

d’Argentona, Colla Gegants Escola Argentona, i tots els voluntaris que  feu 

possible la festa. 

Pel bon funcionament de la festa, recordeu que els pares i mares us heu de 

fer càrrec dels vostres fills/es en tot moment. Recordeu que a tot el recinte 

de l’escola està prohibit fumar, si us plau, absteniu-vos de fer-ho. 

 
Per la Xeringada heu de venir preparats amb tot: 

banyador, pistoles d’aigua, xancletes, tovallola, roba de 

recanvi... 




