
XXXVII 
FESTA DE PRIMAVERA

Després d'aquests anys de pandèmia que no ens han permès
reunir-nos, enguany, amb moltes ganes i il·lusió, tornam a posar en
marxa la nostra Festa de primavera en la seva 37a edició.

Hem aprofitat l'aturada per repensar la festa mantenint el seu
objectiu, que és ajuntar família i escola, i li hem donat un nou format,
on es combinen tallers amb activitats esportives i culturals per a tota
la família, on els alumnes de 6è de primària s'encarregaran que
puguem berenar i sopar durant la vetlada i així recaptar diners per al
seu viatge d'estudis i on podreu participar del 1r torneig de korfball
per a pares i mares, i per acabar, quina millor manera que ajuntar-
nos tots enmig de la pista i gaudir plegats de la gran REVETLA
CIDE!

Estam ben segurs que aquestes propostes vos agradaran i
passarem plegats una horabaixa molt especial. Vos hi esperam!

ATENCIÓ:
 

EN COMPLIMENT DE LA NORMATIVA DE PROTECCIÓ DE DADES, VOS RECORDAM QUE LES
IMATGES QUE CAPTEU O ENREGISTREU SÓN PER A ÚS PARTICULAR I NO ES PODEN
DIFONDRE NI PUJAR A LES XARXES SOCIALS SENSE TENIR L'AUTORITZACIÓ EXPLÍCITA DE
TOTES LES PERSONES QUE SURTEN A LES IMATGES (O DELS SEUS PROGENITORS O TUTORS
LEGALS EN CAS DE MENORS D'EDAT).

Carlotta Gobbi, 5è D de primària
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1. PATI D'INFANTIL

DE 16.30 A 17h

Les portes del CIDE romadran obertes i el carrer
Arner estarà tancat al trànsit per poder gaudir de
l'inici de festa amb la nostra XARANGA!

També podeu aprofitar per comprar el berenar als
diferents punts de venda de berenar i begudes al
pati de davant el menjador, al bar del pati cobert i
davall l'edifici de davant les pistes de bàsquet.
Benviguts!

DE 17 A 19h

Gaudeix dels diferents tallers que trobaràs per les
diferents zones de l'escola. 

Taller de punts de llibre.



Activitats de manipulació.

4. PATI D'AUTOCARS 

Vine a pintar amb la teva família el
mural CIDE. Tindrem pintura de tots
els colors i molta diversió.

Castells inflables. 2,5 € 8 mins. 

*Tot el que es recapti anirà
destinat al viatge d'estudis de
l'alumnat de 6è de primària. 

3. AULA DE PSICOMOTRICITAT

Contacontes Pingüinauta! Hi haurà
torns a les 17h, 17.45h i 18.30h.

Taller de medalles.

Taller de tiradors reciclats.

Taller de màscares.

Taller de filaprim.

7. BIBLIOTECA

8. PATI DE VÒLEI

6. HALL 

Exposicions dels projectes i situacions
d'aprenentatge de 5è de primària i de les
creacions de l'alumnat de primària de
l'extraescolar de dibuix i pintura i manualitats. 

Jocs de taula (concurs de
rubik, escacs, jenga i
mikado).

5. PATI COBERT

8. PATI DE VÒLEI

2. PATI DE DAVANT EL MENJADOR



10. TEATRE PETIT

12. PISTES DE BÀSQUET

13. FRONTÓ

Photocall. Vine al nostre photocall
amb els teus amics i endu-te'n una
foto de record! 

Taller de bimbolles de sabó. 

11. ENTRADA PORTA 7

    14. SALA DE MIRALLS DEL PAVELLÓ

Contacontes En aquest conte no hi ha cap
drac. Hi haurà torns a les 17h, 17.45h i
18.30h.

16. PISTES DE FUTBET 

Circuit   de   lúdiques  amb  pista  americana.
2,5 € l'entrada.

*Tot el que es recapti anirà destinat al viatge
d'estudis de l'alumnat de 6è de primària. 

15. PAVELLÓ ESPORTIU

Actuacions a càrrec de l'alumnat de
5è i 6è de primària (balls d'Educació
física) en aquest ordre: 6è A i B, 5è A,
B i C, 6è C, D i E i 5è D i E. 

Taller de bàsquet per a infants i famílies.

Teatre d'ombres en anglès
The Very Hungry Caterpillar.
Hi haurà torns a les 17h,
17.45h i 18.30h.

9. TEATRE GROS

Family dance. Vine a ballar les
coreografies de n'Albert Daudén i na
Laura Sebastià (alumnes de 1r de
Batxillerat) amb la teva família i amics. 



12. PISTES DE BÀSQUET

Taller  de  futbet per a infants i famílies.

Revetla. Vine a gaudir
d'una nit de ball amb tota la
teva família i amics a partir
de les 19.30h amb el
nostre DJ. 

DE 19 A 21h

17. CAMP DE FUTBOL

16. PISTES DE FUTBET

Torneig de korfball per a famílies. 

*Recorda inscriure abans el teu
equip a esdeveniments@cide.es i
venir vestit amb equipament
esportiu. 

17. CAMP DE FUTBOL

Normes de convivència:

En tot moment els infants seran responsabilitat
de les seves famílies.
Respectar els torns establerts i les coes.
Respectar els aforaments dels tallers i de les
activitats.
Seguir les instruccions dels responsables dels
tallers.
Hi haurà una gran varietat de tallers. No és
necessari passar per tots.
Passeu una bona estona i gaudiu en família. 

Circuit de lúdiques amb
pista americana.
Romandrà obert fins les
20h. A 2,5€  l'entrada.

*Tot el que es recapti anirà destinat al viatge
d'estudis de l'alumnat de 6è de primària. 



Ambulància de 16.30 a les 21.30h al 

Infermera al seu despatx fins les 19h.
Bar-cafeteria obert (en el pavelló esportiu).
Comunicacions: hall i cadafalc zona 11.

     pati de la Porta 8 (davant el pavelló).

Serveis 

A partir de les 16.30h hi haurà venda de coques i
begudes al pati de davant el menjador, al bar del
pati cobert i davall l'edifici de davant les pistes de
bàsquet. Benviguts!
Hi haurà venda d'hamburgueses i perritos per sopar
davant les pistes de bàsquet a partir de les 18.30h.

*Tot el que es recapti anirà destinat al viatge d'estudis
de l'alumnat de 6è de primària.

Venda de menjar i beguda
 

Vine a la XIX edició de la Cursa Cooperativa CIDE.
Serà el 14 de maig al matí. Enguany els beneficis
aniran destinats a AG Children.

Pròxims esdeveniments

 

Hi col·laboren:

Esther Silva, 3r C de primària


