Associació de mares i pares d’alumnes.
Escola Els Pinetons
Pg. Congost, 8 – 08530 La Garriga
www.xtec.cat/centres/a8044521/6AMPA/ampa.htm
Correu-e: ampa.ceippinetons@hotmail.com

La Garriga, 16 d’abril de 2012
Benvolguts nens, nenes, pares, mares, tiets, tietes, avis, iaies, .... d’ Els Pinetons,

Aquest any l’AMPA, després de l’èxit d’assistència i de qualitat de les actuacions del Festival dels darrers anys, ha
pensat repetir l’experiència i per tan per fi de curs (16/06/2012) celebrarem el 4rt FESTIVAL d’actuacions, playbacks,
danses, coreografies, imitacions... Tot i que encara falta molt, per poder-ho organitzar i preparar amb suficient
antelació caldria saber si us interessa participar-hi. Poden participar tant els/les nens i nenes sols, com amb els
familiars que s’animin a acompanyar-los a dalt de l’escenari.
És per això que us comuniquem que OBRIM EL PERÍODE D’INSCRIPCIÓ PER PARTICIPAR-HI. Període
d’inscripció que estarà obert fins al dia 25/05/2012. També us informem que les places per participar són limitades i
en el cas que hi hagi un nombre molt elevat d’inscripcions, es donarà prioritat als grups per l’ordre que s’hagin
inscrit. Tanmateix, el 4rt FESTIVAL no es realitzaria si no tinguéssim suficients inscripcions el dia 25/05/2012 i
buscaríem altres alternatives per a la festa.
Per participar caldrà que prepareu una actuació de 3 MINUTS com a màxim i el dia de la festa porteu tot el material
necessari per poder-la efectuar (CD amb la música, roba, utensilis, ....) Nosaltres només us posem l’escenari (de
6x4 metres aproximadament), l’equip de so i el públic.
Per tant, si teniu ganes de gresca i de participar amb nosaltres i amb els vostres fills i filles en la festa de fi de curs,
retorneu-nos la butlleta inferior complimentada ABANS DEL 25/05/2012. La butlleta la podeu lliurar al despatx de
l’AMPA en l’horari habitual o bé deixar-la a la bústia.
Animeu-vos a participar !!!!
AMPA PINETONS.
-------------------------------------------------------------------------------------------VULL PARTICIPAR AL FESTIVAL DE FI DE CURS 2012 DEL 16/06
NOM DEL GRUP / ARTISTA ..........................................................................................................................................
TÍTOL DE L’ESPECTACLE/CANÇÓ/DANSA.................................................................................................................
TIPUS D’ACTUACIÓ ......................................................................................................................................................
Nom dels membres (en cas de ser grup): ...................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................

Com ens posem en contacte amb vosaltres? (telèfon, correu-e, ..)
..........................................................................................................................................................................................

Data màxima de lliurament de la butlleta 25 de MAIG de 2012

