
FESTA DE FINAL DE CURS I GRADUACIÓ 
CURS 2018 2019

dia 19 de juny

Pel matí: Festa de l’aigua.  
Circuit de jocs per equips amb diferents proves on estarà present l’aigua. 

Cal portar: 
- Roba còmoda 
- Sabatilles o espardenyes d’aigua (nugades). No utilitzar xancles soltes. 
- Tovallola  
- Roba de canvi 

Tot Infantil farà l’activitat a l’aulari de Benavites 
Tota Primària farà l’activitat a l’aulari de Quart de les Valls 

Tots els desplaçaments es faran amb un autobús contractat pel CRA 
Benavites Quart de les Valls. 

Acte de graduació i festa final de curs  
19:00 Acte de graduació d’infantil 5 anys i 6é de primària a l’auditori de 
Quart de les Valls 
20:30 Sopar germanor alumnes del CRA Benavites Quart de les Valls a la 
placeta del llar dels jubilats  
21:00 Obertura de l’escenari amb l’actuació de circ oferit per AUSOLAN i tot 
seguit les actuacions de l’alumnat a l’escenari obert. 

21:00 Sopar de germanor dels majors, a les zones delimitades, mireu el 
plànol. 
00:00 Aproximadament, fi de l’escenari obert i ens preparem per a fer nit al 
col·le 
01:00 Hora de silenci 



NOTIFICACIONS I RECOMANACIONS  
- El sopar de l’alumnat és a càrrec dels AMPA de Quart i de Benavites. 

Els membres dels AMPAs ficaran les taules i cadires corresponents a 
l’alumnat. 

- Cal apuntar-se al formulari per a que els xiquets i xiquetes puguen 
tindre el seu sopar.  

- No hi ha sopar preparat per a les famílies que caldrà que porten sopar i 
beguda de casa. 

- Hi hauran taules i cadires a disposició de les famílies per al sopar però 
cal que cada grup, fique i SOBRETOT RETIRE les taules i les cadires de 
les gàbies on estan guardades. 

- Hi hauran punts per a deixar els residus i cada grup caldrà que replegue 
totes les seues deixalles, deixant l’espai el més net possible. 

- Per a passar nit al col·le cal portar: 
- roba per a canviar-se 
- sac de dormir 
- catifa (“esterilla”) (NO PODREM UTILITZAR LES DEL CENTRE PERQUE 

NO HI HA SUFICIENTS PER A TOTS) 
- Qui vullga pot portar, matalàs o tenda de campanya 
- L’alumnat d’infantil es quedarà acompanyat per un adult que es faça 

càrrec. 
- L’alumnat de primària es queda a càrrec dels mestres i altres adults 

voluntaris. 

Pel matí:  
8:00 Alçar-se, desdejuni (a càrrec del CRA Benavites Quart) s’accepta 
l’ajuda de voluntaris per a preparar-ho.  
9:00 Inici de les classes; L’alumnat de primària de Benavites inicia la 
marxa caminant fins el seu aulari. (els sacs i motxilles es porten amb 
cotxes) l’alumnat d’infantil de Benavites es desplaça amb els adults 
encarregats d’ells. 

10:40 Esmorzar, als dos aularis, organitzat pels respectius AMPAs 
- desprès - activitats diverses d’acomiadament a les diferents classes. 

13:00 Fi de les classes i del curs 2018 2019 -  

dia 20 de juny



PLÀNOL FESTA GRADUACIÓ 
CURS 2018 2019

ZONA SOPAR ALUMNAT

ESCENARI

BANYS

ZONA SENSE TRÀNSIT

COTXES

COTXES


