
 
 

Sopar d’estiu 2016 per a pares i mares  
  
Hola famílies,   
  
Com cada any ja arriba el final de curs dels nostres fills i filles i amb ell també celebrem  el sopar 
d’estiu 2016 per a pares i mares.  
  
Com ja és tradició, tornarem a fer un  sopar al pati de l’escola. Ens trobarem aquells pares i mares 
que tinguem ganes de sopar junts, xerrar i gaudir de la música.  
 

 
El menú serà preparat  i servit  per l´empresa  JesPaelles  i consistirà en: 

Pica-Pica amb olives, daus de formatge, fuet, patates xips, galetes salades, seitons, truita 
de patates, pinxos de pollastre i patates braves. 
De segon plat  ens cuinaran in situ una paella de marisc. 
De beguda hi haurà aigua i sangria. 

 
En acabat  us convidem a que porteu postres casolans  per compartir. Així com també, si voleu  
termos amb cafè  i infusions. 
I per treure la set que ens donarà el ball,  podem portar alguna beguda de casa nostra. 
 
Aquest  any a  més  a més tindrem una festa  temàtica dels anys 60!! 
 
Haureu de portar alguna cosa de l´època: mocadors, llaços, caçadores  de  cuir, faldilles amb vol….per 
agafar idees podeu fer una ullada  a la pel·lícula Grease!! 
A més també tindrem un espectacle i animació a càrrec del “Ballet Sensaciones”! 
 
Per apuntar-vos, adreceu-vos al despatx de l’AFA (al costat de secretaria) els dies 8, 9 i 10 de 
juny. 
Cal  donar les vostres dades i deixar pagada la totalitat del sopar en el moment de fer la 
inscripció.  
 

Recordeu que cal ajuda per preparar l’espai del sopar el mateix dia  i també per 
recollir-lo.    
 
És  imprescindible venir amb les piles carregades  i amb ganes de passar-ho molt bé! 
 
Us hi esperem!  
AFA Escola Casas 

Horari d’inscripcions:   
Dimecres,  8 de juny de 9h a 9.30h i de 16.30h a 17.15h.  
Dijous,  9 de juny de 9h a 9.30h i de de 16.30h a 17.15h.  
Divendres, 10 de juny de 9h a 9.30h i de de 16.30h a 17.15h. 

La data triada en reunió d’AFA és el dissabte dia 18 de juny a les 21h, i el preu és 
de 18€ per persona. 


