
 

 

ASSAIGS - FESTA DE LES EXTRAESCOLARS DISSABTE 30 DE MAIG 

El dia 30 de maig es realitza la festa de les extraescolars al pavelló de Parlavà. El 
festival començarà a les 16 h de la tarda.  
 

Us adjuntem l’horari d’assajos dels grups de Gimnàstica Rítmica, Dansa i Teatre. Us 
demaneu que sigueu puntuals i us donem les gràcies per l’esforç d’assistir-hi.  

 

 DIVENDRES 29 MAIG DISSABTE 30 MAIG 

15’00 h – 15’50h  TEATRE 

17’00 h – 19’00 h DANSA 

 

19’00 h – 20’00 h RÍTMICA 

 

És molt important que ningú no falti a l'assaig, els nens s'han de poder situar en un 
espai totalment nou. Això afavorirà que el dia de l'espectacle es sentin més segurs i 
tranquils 
 
També us demanaríem que durant l'assaig els pares, mares i germans, no estiguessin 
dins el pavelló, ja que ells podran assajar millor i estaran més concentrats i també 
mantenim l'efecte sorpresa per demà dissabte. 

El dissabte el pavelló estarà obert a partir de les 15.45h .Els nens i nenes que fan teatre 
penseu que hi heu de ser a les 15.30h pel vestuari. 

 

Moltes gràcies!! 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

COL.LABORACIÓ -  FESTA DE LES EXTRAESCOLARS DISSABTE 30 

DE MAIG 

Per  tal d'aconseguir una bona organització i que el festival surti el millor possible, fem 
una crida als pares /mares, que vulguin col·laborar en tasques que s'han de dur a 
terme. El funcionament serà semblant a l’any passat, on els pares/mares s’apuntaven a 
la franja horària i tasca on millor els hi vagi. A continuació hi ha descrites les tasques 
que s’han de dur a terme. 

 
DIJOUS DIA 28 DE MAIG A LES 17 H DE LA TARDA 
 
Recollida de la moqueta a l’escola de Verges i col·locació a la pista del pavelló.  
Muntar l'espai / escenari:  Necessitem 6 persones per col·locar la moqueta a la part 
central de la pista i enganxar-la correctament. 
 
 
DISSABTE DIA 30 DE MAIG A LES 10.30 H DEL MATÍ 
 
Col·locació de les cadires al voltant de la pista. Necessitem 8/10 persones. S'han de 
repartir les cadires a les zones laterals i posterior del pavelló. També es col·locaran 
cadires a la zona de la pista per a veure l'actuació de teatre (aquestes es retiraran un 
cop acabada l'activitat). 

Muntar bosses pel berenar: Necessitem 6 persones per la preparació de berenars pels 
nens  que realitzen el festival. Se’ls donarà berenar (Panet amb xocolata i suc). S’han 
de preparar les bosses dels berenars, cal posar el panet, la xocolatina i el suc dins una 
bosseta i posar-les amb caixes que estaran separades per cursos escolars.  

 

 DISSABTE DIA 30 DE MAIG A LES 15.30 H DE LA TARDA 
 
Control d’accés a la pista: Es vol seguir amb la proposta de l’any passat, ja que pensem 
que va funcionar bé. Els nens que realitzen les activitats extraescolars estaran situats a 
la pista, al costat de la moqueta.  La resta d'acompanyants, pares, mares, familiars han 
d'estar a les llotges, on hi ha cadires per poder seure.  

La tasca serà controlar els accessos a la pista. S'han d’organitzar torns de 1 hora, per 
tant necessitem 18 persones, comptant que fem torns de dues persones per accés. 

 

 

 

 



 

 

Us adjuntem taula on us podeu apuntar a la franja que us vagi millor.  

 ACCÈS 1 ( ESQUERRA) ACCÈS 2 ( CENTRAL) ACCÈS 3 ( DRETA) 

De 16-17 h:    

De 17-18 h: 
   

De 18-19h: 
   

 

 

Control zona de teatre: Necessitem 2 persones. Un cop acabada l'obra de teatre, 
que és la primera extraescolar que es realitza, necessitem que la zona de pista 
ocupada pel públic es buidi i es retirin les cadires de la mateixa zona per procedir a 
la resta de les activitats programades. A la zona de pista tan sols hi han de quedar 
ens nens/es que actuaran durant el festival. 

Entrega de berenars: Es necessiten 6 persones. A la mitja part es repartirà berenar 
per tots els nens/es actuants de les extraescolars.  

Neteja posterior : Es necessiten 8 persones. Es tracta de recollir les cadires i la 
moqueta i deixar l’espai tal i com l’hem trobat.  

 



 

 

VESTUARI - FESTA DE LES EXTRAESCOLARS DISSABTE 30 DE MAIG 

Us fem arribar els vestuaris que han de dur els nens i nenes  pel dia del festival de les 
extraescolars. 

GIMNÀSTICA RÍTMICA  ( Marina Gurillo) 
Vestuari del grup de les petites: P5, 1er, 2on:   
Camiseta llisa de màniga curta d'un color viu (verda, groga, taronja, vermella, lila, 
blava...), culots negres i mitjons tobilleros del mateix color que la samarreta. Pel que fa 
al pentinat, han de venir amb una cua ben alta i clips de colors pel cap.  
 
Vestuari del grup de les grans: 3er, 4art, 5è, 6è:   
Camiseta llisa de màniga cisada negra, culots negres i mitjons tobillers negres. 
Pel que fa al pentinat, han de venir amb una cua ben alta i clips negres 
 
 
KARATE ( Pep) 
Vestuari general:  Kimono 
 
 
DANSA ( Mercè Sardà) 
Vestuari del grup de P3 : leggings (llargs o pirates) negres o pantalons de xandall 
negres sense dibuixos ni marques i samarreta de color llis, també sense dibuixos ni 
marques.  
 
Vermell: Marta, Xènia, Sergi, Ohiane, Dúnia. 
Blau: (que no sigui blau marí) :  Arlet, LLuc, Blai, Roc 
Groc : Martina, Judit, Júlia Andreu Sira 
Verd: Carla, Bruna, Júlia Romero, Mei 
 
Vestuari del grup P4 – (Grup de divendres) 
Leggings d'un  color llis i samarreta blanca tota tacada de pintura com si fos la 
samarreta de treball d'un artista pintor. 
 
Vestuari del grup P5-1er – (Grup de divendres) 
Leggings o pantaló de xandall de color negre i samarretes d'un color llis. Els nens del 
mateix grup van amb la samarreta del mateix color. Poseu-vos d'acord entre les 
famílies dels nens del mateix grup per decidir el color però mireu de no repetir color 
entre un grup i l'altre. El tipus de samarreta és indiferent mentre sigui del color que 
toca. No han de tenir ni dibuixos ni marques. 
 
Els grups són : 
Grup 1- Lia, Jana Fernández, Jana Romagosa, Maia. 
Grup 2- Pol, Jan, Eloi, Pau. 
Grup 3- Jaume, Tura,  Juna, Astrid, Biel. 
 
 



 

 

Vestuari del grup P5 -1er i 2on (grup dilluns):   
Leggings negres i camisa amb coll i corbata. Les camises poden ser de colors i 
estampades. Han d'anar pentinades amb el cabell ben recollit. Ha de semblar que 
vagin a treballar a l'oficina. Si voleu les camises també poden ser blanques, blau cel, de 
ralladillo ...tipus agent de la borsa, però aleshores totes ho han de portar d'aquest 
estil.  És a dir o totes estampades i més divertides o totes més convencionals. 
 
 
Vestuari grup de 4art-5è i 6è - Grup grans  
Pantalons "cagats" o amples de color negre i samarreta de tires  de colors llisos de la 
gama del liles i grana. Seria molt maco un degradat (si es possible). Cabell que no 
molesti a la cara. 
 

 El dia de l'espectacle els nens han de venir vestits i pentinats de casa. 

 Fan el ball descalços.  

 Quan els pares deixin els nens al lloc on s'esperaran per ballar, els han de 
treure les sabates i els mitjons als seus fills i guardar-los fins al final de 
l'espectacle. 

 
 
ZUMBA ( Lídia Egea) 
Vestuari grup petites  
Totes negres; pantaló curt negre tipus malla i camiseta o top negre i mocador dansa 
del ventre de color. Pentinat: cabell recollit enrere (cua o dos cues). 
 
Vestuari grup grans  
Pantaló tipus malla negre llarg o mitja cama, camiseta ampla blanca sense mànigues i 
jaqueta o armilla texana. Complement una gorra. Pentinat trena a darrere. (si venen 
una mica maquillades millor)  
 

 La monitora proposa que porteu les camisetes a la classe de zumba, per 
decorar-les. Ha de ser una camiseta bàsica per pintar.  
 

 
TEATRE  ( Estefania de Llobet) 
Vestuari de teatre  
S’ha repartit individualment als alumnes un full on hi ha especificat el vestuari per cada 
personatge.   

 


