
PROGRAMA ACTIVITATS - Matí 
 

10:30 h: Obertura de portes. 

 Passeu-lo bé amb les diferents activitats 

proposades al pati i que es podran gaudir fins el 

tancament: 

 - Fira Pere IV: amb diferents jocs per posar a 

prova la perícia dels menuts. 

 - Inflables: important!!!...porteu banyador i 

tovallola...mai se sap on pots caure!!! 

 - Circuit de cars “ecològics”: seràs el més ràpid? 

 

11:30 h: Master-class de zumba: vine a moure´t una mica a 

ritme de la música més actual   

 

13.30 h: Tancament de portes. 

 

Recordem que durant tot el dia hi haurà servei de 
barra amb begudes fresques  per a tothom!!! Porteu el 

vostre tiquet-consumició!! 

 
 
Agraïm l´esforç de les persones que han fet possible aquest 
programa i confiem que tots gaudiu d'un dia molt agradable. 
Bon estiu...!!!!....Ens veiem al setembre...!!! 
  

Comissió de Festes 
AMPA Pere IV 
 
 
 

PROGRAMA ACTIVITATS - Tarda 
 

17:00 h: Obertura portes. 
 

17:30 h: BALLARUGA: Com ja sabeu aquest any fem 10 anys 

i que millor manera de celebrar-ho que mirar 

enrere i fer una passejada pel temps recordant  

totes i cadascuna de les nostres Ballarugues.  
 

 10 N’ HI DO... JA EN VAN 10!! 
 

       Organitzat per la Comissió de Pedagògica. 

 

19:15 h: Actuació del grup Batukada Pere IV: petits i 

grans junts a ritme de timbal!!! 
 

19:30 h: A berenar!!!.......Tanta activitat i tants nervis fan 

obrir la gana!!!...Farem una mossegada cortesia de 

Cuina Justa. 
 

20:30 h: SOPAR DE GERMANOR : Seguim fidels a les 

tradicions i no pot faltar aquesta gran 

trobada....No podeu faltar!!! Només cal que 

reserveu la vostra cadira a secretaria. Porteu el 

vostre sopar i recordeu que podeu adquirir la 

beguda per acompanyar-lo (vi, cava, refrescos...). 

Ball de cloenda a càrrec de Dj PIU. 
 

23:30 h: Recollida de cadires i posada a punt del pati per les 

activitats de dilluns. Com més serem més ràpid 

enllestirem!!!.....Moltes Gràcies!!! 
 

24:00 h: Fi de festa i tancament de portes. 


