PREUS DEL SERVEI DE BAR
Menú complert ................6,00€.
(Inclou: entrepà + 1 beguda + got + postre)

Cafè, tallat o infusions....... 1,00€
Botifarra............................. 3,50€
Frankfurt............................. 3,50€
Cansalada.............................3,50€
Patates fregides …………….. 1,00€
Xips / Olives ………………….. 1,00€
Beguda amb got ................ 2,00€
Beguda sense got .............. 1,50€
Postres ............................... 1,00€
Número per la rifa .............. 1,00€

NOVETAT!!!
Aquest any de 11h a 13h hi haurà servei de bar.
Vine a fer el vermut al Puri.

Matí:
CURSA

Tarda i vespre:
(INSCRIPCIÓ PRÈVIA A TRAVÉS DEL WEB DE L´AMPA FINS
DIMECRES DIA 15.

Recollida dorsals per la cursa al pati de l’escola de 9:30hs a 10:00hs
Premis: als 3 primers de cada categoria. Hi haurà un obsequi per
a tots els participants.

Hora
sortida

Cursa
Alumnes de 1r i 2n
Alumnes de 3r i 4t
Alumnes de 5è i 6è
Pares, mares i ex alumnes fins a 16
anys
Alumnes de P3, P4 i P5

10.00 h
10.15 h
10.30 h

Activitats pels nens i nenes de 17:30h a 20:30h

Gaudirem durant la tarda d’Inflables, tallers i jocs amb molts premis.
Durant tota la festa hi haurà música, animació i moltes sorpreses

Tens una habilitat especial cantant, ballant o fent alguna cosa?
Apunta’t al nostre TALENT SHOW i demostra el que vals!

10.45 h

17:30 a 20:30h - Inflables, vila-jocs, tallers i photocall.

11.00 h

17:30 a 20:30h - Venda de tiquets menú.
19:00h - GOT TALENT PURI.

(**)ENTREGA DE PREMIS: CURSA (18.30h)

JUDO

GUERRA
D’AIGUA

(A les 11.30h) Mostra de judo al pavelló
(Classe oberta a pares, mares i nens)

(A les 12.00h) Vine a remullar-te al pati.
No oblidis el banyador!!

20:00 a 24:00h - Servei de bar (durant el sopar es projectaran
els vídeos de “Musical.ly”)
21:30h - RIFA - Sorteig de diferents regals
(pernil, embotits, cistella de fruita i molts més...)
Amb un sol número podràs optar a tots els premis.
21:30 a 23:30h - Fi de festa amb discomòbil a càrrec de Javi Hatero
i animació a càrrec de Glamour espectacles.
RECORDEU: Cal recollir les taules i cadires abans de marxar

Durant el matí...Vine a fer el Vermut al PURI…)

