
COL.LABORACIÓ –  

FESTA DE LES EXTRAESCOLARS - DISSABTE 28 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. 

 
 

DIVENDRES  DIA 27 DE MAIG A LES 15 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 28 DE MAIG A LES 10.00 H DEL MATÍ 

 

- Col·locació de les cadires al voltant de la pista. Necessitem 6 /8 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). Delimitar la zona de 
moquetes  

 
 

DISSABTE DIA 28 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. 

 

- 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.  

 

 
 

A continuació us facilitem un planell del pavelló de Parlavà on hi ha marcades les 
zones d’accés per controlar.  
 

 
 

 
 

Si ens informeu de la vostra disponibilitat per a fer qualsevol de les 
tasques anomenades anteriorment, anirem confeccionant un 
quadre, només cal que responeu el correu electrònic. 
 
Moltes gràcies. 

 


