
Festa de fi de curs i ACAMPADA 
 
Famílies! Per fi ha arribat la tan esperada Acampada de l'Escola 
Ítaca. 
 

Aquesta és la programació: 
 

DIVENDRES 17 
17:00 Concert de Percussió, a càrrec d’alumnes de l’escola  
 

De 18:00 a 19:00 Obertura de portes  
 

Instal·lació a les zones de dormir: 
-Les autocaravanes, caravanes, furgonetes i altres vehicles per a 
dormir-hi, es muntaran a la pista.  
-Les tendes de campanya es muntaran a la zona del costat de la 
bassa 
-I els que vulguin, poden dormir al gimnàs, cal dur sacs de dormir 
i aïllants, màrfegues o matalassos. 
 

Instal·lació zona de taules: 
-Muntar les taules i cadires que cadascú s'ha de portar, a la zona 
de la placeta/bassa. 
 

20:00 Sopar de Sant Mateu: cadascú porta "lo" seu 
 

Hi haurà tres barbacoes a la disposició de les famílies (una per la 
verdura, una per carn i una per halal. (Estaran enceses des de les 
18h). 
  

21:00 Tómbola 
-Sorteig de productes de tota mena. 
***podeu portar els productes, regals, vals-regal, obsequis, CDs, 
sessions o àpats gratuïts... el que volgueu oferir de donatiu per al 
sorteig, al llarg de tota la setmana, a dalt a Secretaria o donar-ho 
a algú de la Comissió de Festes. 



***les lluminetes per a participar al sorteig, es podran comprar a 
les 16h, cada dia a partir de dilluns, i el divendres fins l'hora de 
sopar al mòdic preu de 2€ a l'inici de la rampa.  
 
22:00 TOTS A BALLAR AMB MUSIC DJ'S 
-Tocarà fer baixar el sopar ballant i cantant cançons de sempre. 
***podeu enviar les vostres dedicatòries i peticions al correu de 
la Comissió de Festes: festes@escolaitaca.cat 
 

23.30 Rotllana de Bona Nit amb Contes i música a la Placeta 
 

-Per acabar, qui vulgui explicar algun conte, història, cantar 
alguna cançó... farem un bon final de festa en rotllana, creant 
autèntic caliu "itaqueru".   
***porteu llums, lots, llanternes, fanalets, focus..., a les 12h es 
tanquen els llums automàticament. 
 

DISSABTE 18 
9:00 Esmorzar de Bon Dia  
-Esmorzar col·lectiu a càrrec de la CAFI. 
  

11:00 Recollida i sortida de l’escola 
-Endreçarem els espais, netejarem l'entorn i deixarem l'escola 
com si no hagués passat res.  
  
 
 
 
 


