
Estimades famílies aço ja va de bo! 
Festa de final de curs. 

Dilluns 20 de juny 

Pel matí: 


FESTA DE L’AIGUA. 
Primària la fa en Benavites i Infantil la fa en Quart. 
Tenim contractat un autobús que portarà a Infantil de 
Benavites cap a Quart i tornarà amb els de primer 
cicle de Quart cap a Benavites. Els més majors 
aniran caminant.


Per a la festa de l’aigua cal portar: 
• Calcer còmode i que es puga banyar. Van a córrer 

així que les xancles o les tires, solen ser mala idea.

• Samarreta per a banyar-se, millor que biquinis o 

banyadors, que donen més calor i son més incòmodes.

• Crema de sol i gorra. IMPORTANTÍSSIM.

• Esmorzar i aigua.

• Roba per a canviar-se després. 


En acabar la festa de l’aigua repartirem un gelat “de gel” a tot l’alumnat i tornarem als nostres 
aularis de la mateixa manera que hem vingut. (Infantil i primer cicle amb autobús i la resta 
caminant)


SOPAR I FESTA DE GERMANOR. 

21:00 Arribada i col·locació i organització de les taules.


21:30 Sopar de germanor. 

Enguany és un sopar de cantell. Porteu els vostres 
entrepans i la vostra beguda. Els AFA dels aularis 
ficaran alguna cosa de picar al mig.


Recordeu que cal muntar i desmuntar entre tots i 
totes i així entre tots farem la festa més divertida. 



Després de sopar:


Farem una estona de “festeta” amb música, karaoke i ball. Xarrarem riurem i deixarem enrere 
totes les coses dolentes del curs passat.


En acabar: (IMPORTANT: AVISEU AL VOSTRE TUTOR QUANTS US 
QUEDEU A DORMIR PER A CALCULAR EL DESDEJUNI) 

Muntarem el campament per a passar la nit a l’aulari de 
Benavites.


NORMES DE LA CONVIVÈNCIA: 

- Esteu tots i totes convidats, i podeu convidar a vindre a qui 
vulgueu.


- INFANTIL cal que vinga acompanyat d’un adult.

- Porteu REPEL·LENT DE MOSQUITS 
- El més divertit és dormir sense tenda, però podeu portar la 

vostra, si voleu.

- Recordeu com sempre que la gestió dels conflictes serà a 

càrrec de l’equip docent que es presta voluntari a estar a 
la convivència, les famílies veniu a gaudir de la convivència. 


- Pot ser que no estiga el vostre tutor o tutora a la 
convivència, però allí un o dos membres de l’equip docent s’encarregaran del grup.


- El moment de silenci és important i es cuidarà que totes i tots puguen gaudir de la tranquil·litat 
necessària per a passar una bona nit.


Pel matí:


DESDEJUNI: (a càrrec del centre) 

Tindrem sucs, batuts i galetes per a desdejunar, ficats pel 
centre. Necessitarem mans per a repartir.


Si algú té alguna al·lèrgia, intol·lerància o problema, que ho 
diga o que porte el seu propi desdejuni, per a més seguretat.


En acabar el desdejuni, l’alumnat de Quart tornarà caminant 
cap a l’aulari. Les seues motxilles i trastos les portarem amb 
els cotxes que van cap a Quart per a caminar sense pes.


Els més menuts tornareu amb les vostres famílies, podeu 
organitzar-vos per grups.


COMISSIÓ DE FESTES

CRA BENAVITES QUART DE LES VALLS


