EMBRUIX 2014
Tots coneixem el conte de Hansel i Gretel i de com es van deixar enredar per la bruixa de la caseta
de xocolata. Avui dia, les bruixes ja no actuen en solitari ni munten cases de llaminadures enmig del
bosc. No, ara ho fan diferent. Bruixes d'arreu s'han associat i han muntat la COBUCA, la Cooperativa de Bruixes Catalanes. Tenen web, blog i pàgina de feisbuc, entre d'altres, però no tothom hi té
accés.

FESTA DE FI DE CURS 2014
7 i 8 DE JUNY

L'ordinador central de l'AMPA que està connectat al SAMOMA (Satèl·lit de Móns Màgics), ha pogut
interceptar un xat de bruixes i ha descobert que estan preparant la seva trobada anual, l'EMBRUIX
2014.
Aquesta gran trobada de bruixes la celebren cada any en un lloc on hi passin molts nens i nenes, i
per atraure'ls, hi posen llaminadures de tota mena. Quan els nens s'hi acosten, les bruixes els donen
un bon ensurt. Les bruixes espanten a grans i petits, i riuen d'allò més quan algú fa algun crit.
L'any passat van fer la trobada a una escola de l'Empordà, alguns infants encara porten els cabells
de punta. Aquest any sabem que la volen celebrar a la nostra escola, doncs veuen que la tenim molt
maca.
El que les bruixes no saben és que el SAMOMA de l'AMPA està interceptant els seus missatges i
que, per tant, els nens i nenes del Maragall les deixaran ben parades quan vegin que no ens espantem. Seran elles les espantades.
Així doncs, veniu tots a la Festa de
Aquest any l'EMBRUIX 2014 serà la nostra festa.
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DIUMENGE 8 DE JUNY
Durant el matí partits de futbol i voleibol.
Equips de 4 o 5 jugadors, formats com a màxim per 2 adults.
Inscripcions del 26 de maig al 5 de juny al despatx de l’AMPA
(de 16:30 A 18:30 de la tarda) o enviant un correu electrònic a:
maragall.ampa@gmail.com

A la tarda, a partir de les 18h exhibicions de rítmica,
hip-hop, patinatge i taekwondo.
DIUMENGE 15 DE JUNY
A LES 12 DEL MIGDIA, A LA SALA JOSEP Mª ARNAU (CALISAY)
REPRESENTACIÓ DE L’OBRA DE TEATRE DE L’ACTIVITAT EXTRAESCOLAR ESCOLA DE TEATRE.

Embruix 2014
ORGANITZA:
AMPA DE L’ESCOLA
JOAN MARAGALL
COL·LABORA: AJUNTAMENT D’ARENYS DE MAR

CONCURS DE DIBUIX
Bases del concurs de cartells
1. Poden participar-hi tots els alumnes que vulguin de 5è i 6è de la nostra
escola.
2. El dibuix s’ha de fer en un full mida Din-A4 i ha de ser pintat amb colors.
3. El tema de la festa d’aquest any és l’Embruix 2014.
4. El termini de lliurament dels dibuixos és fins el 30 de maig de 2014, i el
podeu deixar al despatx de l’AMPA qualsevol tarda de 16:30h. a 18:30h.
5. El Jurat estarà format per:
- la directora del centre
- la presidenta de l’AMPA
- 1 membre de la Comissió de Socials
- 1 mestre de l’escola
- 1 coordinador de l’AMPA
6. El dibuix guanyador serà el que il·lustrarà el cartell de la festa d’aquest any, i
el seu autor o autora rebrà de premi un val de 40€ a escollir entre la botiga
Urban o la llibreria El Setciències.
7. El premi es lliurarà en el sopar de la festa de Fi de curs.

RECORDEU QUE LES NORMES DEL PLAY-BACK SÓN LES SEGÜENTS:

•
•
•

extraescolars estaran obertes perquè pares, avis, tiets,…
les puguin anar a veure.

DISSABTE 7 DE JUNY
A LES 17 h. LA FESTA
AMB MOLTS JOCS I
TALLERS

A LES

A LES 19 H. EL TRADICIONAL
PLAY-BACK i PLAY-BACK DE PARES!!!

21.30 DEL VESPRE A LA PISTA GRAN
SOPAR DE FI DE CURS.
CURS

I DESPRÉS DE SOPAR….
Cloenda de les activitats extraescolars, comiat dels alumnes de 6è amb
parlaments, anècdotes i alguna sorpresa. En acabat... Música i ball

PLAYPLAY-BACK
•

Durant la setmana del 2 al 6 de JUNY, totes les activitats

LES CANÇONS NO ES PODEN REPETIR.
TAN SOLS PODEN DURAR 2 MINUTS.
ELS DOS MINUTS DE MÚSICA HAN D’ESTAR GRAVATS EN UN LLAPIS DE
MEMÒRIA
NOMÉS ES POT PARTICIPAR EN UN PLAY-BACK.

INSCRIPCIONS : DEL 22 AL 30 DE MAIG AL DESPATX DE
L’AMPA (DE 16:30 A 18:30 DE LA TARDA) O ENVIANT UN
CORREU ELECTRÒNIC A: maragall.ampa@gmail.com
L’ASSAIG GENERAL SERÀ EL PROPER DIMECRES 4 DE JUNY
A L’AULA DE MÚSICA I DISSABTE 7 DE JUNY A L’ESCENARI
A PARTIR DE LES 11 DEL MATÍ

TORNA EL TRADICIONAL PLAYBACK
DE PARES I MARES!!!
PASSEU A APUNTAR-VOS PER L’AMPA ELS
MATEIXOS DIES D’INSCRIPCIÓ

IMPORTANT!!
- Tots els infants han de venir acompanyats
d’un adult
- Cada família s’ha de portar el sopar, plats,
coberts,…
- Les cadires i taules són numerades.
- Per venir al sopar caldrà haver comprat
el tiquet.
- Les colles d’amics o els grups-classe que
vulgueu venir a sopar plegats cal que us
organitzeu abans de venir a comprar els
tiquets. Una vegada comprats, no es podran
fer canvis de lloc.
- Recordeu que el sopar es celebra dins d’un
recinte escolar, per això us demanem:
•
Un consum moderat i responsable
d’alcohol. Evitem begudes d’alta
graduació.
•
No fumar dins del recinte
•
No portar pilotes ni patinets
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VENDA DE LOCALITATS
del 27 de maig al 5 de juny
de 16:30 a 18:30 al
despatx de l’AMPA.

PREU: 1€

