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Estimades famílies, 
 

Ja la tenim aquí! Després d’un curs
molt intens i ple d’activitats per
celebrar aquest 50è aniversari,

arriba la nostra festa gran,
la festa de l’Escola i l’esport 2022.

 
Al matí podreu disfrutar d'una

mantinal esportiva. I a la tarda hem
preparat una pila d'activitats

emmarcarcades dins la festa dels
anys 70! Recordeu que, grans i

petits, podeu venir caracteritzats 
de l'època, per acabar tots 

a la pista de ball. 
 

Tenim moltes ganes de
retrobar-vos a tots, de celebrar,

d’abraçar-nos i de ballar!
 

Que comenci la festa! 



4x4 volei

Piscina

10.00: Esmorzar i visita a l'Escola
11.30: Torneig esportiu.

13.00: Banyada a la piscina
Requereix inscripció prèvia.

Adreçat a alumnes de 3r a 6è de
primària. 

Requereix inscripció prèvia.

Trobada ex-alumnes

3x3 bàsquet

De 6è de primària fins a 4t ESO. 
Requereix inscripció prèvia.

Activitats esportives
Adreçat als alumnes 

d'EI3 fins 2n de primària. Bàsquet, 
 futbol, concurs de tir i  circuits de

psicomotricitat.

Super Tirolina
Vols creuar el pati 
de l'Escola volant?

Puja a la tirolina del pati, gràcies a
la col·laboració de  l 'AMPA.

Llibre 50 anys

Per commemorar aquests 50 anys,
l'Escola ha editat un llibre.  Ens fa

molta il·lusió agrair la vostra confiança
obsequiant-vos amb un exemplar per

família.  Veniu a recollir-lo.

Vine a la piscina i participa al
concurs de bombes per a totes les

edats. Torns de 30 minuts per
mantenir l 'aforament.

La gran pintada

Vine a pintar la paret de la piscina, amb
el doodle dels 50 anys de l'Escola
Paidos, dissenyat pels alumnes de

l'Escola Paidos.

Inflable
Puja al rocòdrom!

https://forms.gle/N6Ac6gDXanDd3wPB6
https://forms.gle/gPMWQmMC2Y8QdbpB9
https://forms.gle/hdMGnJbroz1Q2LX27


Escape room

Fes-te un fotografia al nostre
photocall i  penja-la a 

les nostres xarxes.
@cooppaidos

 Inflables

Globus aeroestàtic
Enlaira't en un globus per veure el

Paidos des del cel.

Photocall

Activitats per a tots!
Cursa de cavalls,  jocs gegants, 

 jocs tradicionals, castells de
sorra i "Espai llar"

 

Activitats lúdiques 
Pepa Pig (Ed. Infantil)

Rocòdrom  (Ed. Primària)
Wipe Out (Cicle superior i ESO)

La gran pintada

20.00h Botifarrada Fi de festa
20.30h Actuació  del grup d'exalumnes

de ballet sota la direccó de l'ex
professora Montserrat Barbé

20.45h Concert d' "Es&pècies band"

S'ha trobat una bomba al pati de
l'escola. Podràs desactivar-la a

temps? Escape room al pati
Per a més informació i

inscripció prèvia.

Encara no t'has inscrit? 
Recorda recollir els tiquets a

secretaria abans del dia 2 de juny.

Túnel del terror
T'atreveixes? Els alumnes de 4t

d'ESO ens han preparat el tradicional
túnel del terror!!! 

Vine a pintar la paret de la piscina, 
amb el doodle dels 50 anys de 
l'Escola Paidos, dissenyat pels 

alumnes de l'Escola Paidos.

https://www.entrapolis.com/entrades/escape-room-paidos
https://forms.gle/TbYauoRYzhkgaCpf9


I al setembre...I al setembre...

https://forms.gle/FXKdHqSnbSztEi4u8

