RECORDATORI CONCERT DE NADAL 2018
Els propers 12, 13 i 14 de desembre es celebraran els tradicionals concerts de Nadal a l’edifici Trèvol
(Carrer del Trèvol, 9-19).
Dimecres 12 a les 15:30h actuaran els grups de P5, primer i segon.
Dijous 13 a les 15:30 h. actuaran els grups de tercer, quart i cinquè.
Divendres 14 a les 15:30 h. actuaran els grups de P3, P4 i sisè.
Per tal de vetllar pel bon funcionament de l’acte us enviem un seguit d’indicacions


El tema de la festa és “ El Nadal i els colors”. Per aquesta raó els alumnes han de venir
vestits amb camisa o jersei de color i faldilla o pantalons de color fosc.



Trasllat dels alumnes: l’acompanyament es farà per part de l’equip de mestres i de la
Guàrdia Urbana. Les famílies aniran directament al lloc del concert i entraran una vegada els
alumnes estiguin asseguts, seguint les instruccions que es donin.



L’aforament del local és limitat. Per aquesta raó, es demana que hi assisteixin, com a
màxim, dues persones per família.



Els alumnes que no fan els concerts el dia corresponent tenen classe a l’escola.



Durant el temps que duri el concert s’habilitarà un servei d’acollida a l’escola Font d’en
Fargas, a preu normal. Us podreu apuntar presencialment o on line els dies 3, 4 i 5 de
desembre. Podeu consultar el següent enllaç http://www.ampafontdenfargas.cat/serveidacollida-pel-concert-de-nadal-2018/



Per tal d’afavorir la visibilitat al concert, cada classe haurà de delegar en una persona la
responsabilitat de fer les fotografies. Els delegats i delegades de la vostra classe us indicaran
com fer-ho.



També es demana que, en la mesura que sigui possible, no us aixequeu per no entorpir la
visibilitat de les persones que teniu al darrere.



Servei d’ordre: Un grup de pares i mares voluntàries ens ajudaran a gestionar l’accés a la
sala. Col·laboreu amb ells i elles mantenint la fila, evitant colar persones, etc.

Moltes gràcies a tothom per la vostra col·laboració.
Per a qualsevol dubte, poseu-vos en contacte a través dels canals habituals:
http://agora.xtec.cat/escolafontfargas/lescola/situacio/
http://www.ampafontdenfargas.cat/contacte/
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