
 

 

 

 

Benvolgudes famílies. 
 
 
Ja tenim aquí el final d’aquest curs i volem celebrar-lo amb tots vosaltres amb la nostra DIADA 
del VEDRUNA VALL. Després de dos llargs anys de pandèmia, torna la “nostra Festa Major”. 
Per a les famílies noves o per a les famílies amb poca memòria ,😉 volem dir-vos que la DIADA 
és una gran festa en família on volem que els alumnes de la nostra escola (llar i cicles inclosos), 
els pares, els mestres i la direcció de l’escola passem una tarda/vespre divertida i distesa. És un 
dia genial per poder ajuntar-vos les famílies del mateix curs i aprofitar per conèixer-vos 
millor. 
 
Aquest any la DIADA té com a tema de fons el CINEMA i us animem  que vingueu disfressats 
d’algun personatge de PEL·LÍCULA. La millor disfressa tindrà premi!!! Aquí teniu el cartell i 
programa que hem preparat des de l’AMPA: 
 
 

 



 

 
 
 
Fem cinc cèntims de tot el que podreu trobar: 
 
 

 A les 15:15 obrim les portes del pati. 
En aquest moment ja podreu agafar les taules on al vespre farem el 
sopar. Normalment les famílies s'agrupen per classes o grups amb qui s'ajunten. 
Penseu que aquests dies es fan amistats per a sempre!!!! ;-) 

  
 A les 15:45 inici amb la festa de l'escuma. 

Penseu que els nanos es mullen de dalt a baix i que per tant els heu de portar equipats 
amb xancletes (millor que s'agafin bé als peus perquè no se’ls escapin!!) i ulleres 
d'aigua perquè no els piquin els ulls amb l'escuma. 
Penseu també a dur tovallola i roba de recanvi!!! 
 

 Després, durant tota la tarda, de 16:30 a 19:30, hem preparat activitats, jocs i 
concursos per a tots els gustos i edats. 

 Per als més petits hi haurà: llits elàstics, un inflable especial per als menuts, 
tallers de manualitats on poder pintar-se la cara, entre d’altres. També podran 
participar al concurs de dibuix. 

 Per als més grans també hi haurà inflables, alguns d’aigua!!, activitats 
esportives (amb premi per a les millors puntuacions) i el passatge del terror 
per als més atrevits (alumnes d’ESO en amunt).  

 Recordeu també de publicar fotografies de la festa a Instagram introduint el 
hashtag #diadavedrunavall2022. La foto més artística i la foto més divertida 
tindran premi! 

  
  



 A les 20:30h es començarà a repartir el sopar. 
Recordeu que heu de passar per porteria a recollir el vostre tiquet. Penseu que es 
poden esgotar els menús establerts i que cal no adormir-se!!! 
Amb el tiquet et donarem també un cartró del bingo que farem després del sopar i on 
et pot tocar una bici i un pernil   ;-) 
El preu del tiquet és de 5€ i us donarem un bon entrepà d'hamburguesa i patates. Per 
als més petits, hi ha “hot dog” amb patates per 4€. Cal passar per porteria abans del 
16 de juny a comprar el vostre tiquet. Penseu que s’acaben!! Amb la compra del 
tiquet, et regalarem un cartró per al bingo.  
Amb aquest menú, en tindreu prou per sopar, però ja veureu que les famílies 
"veteranes" porten teca per picar, beure i passar una bona revetlla. 

  
Us volem dir també que durant tota la Diada hi ha servei de bar on podreu trobar 
aigua, refrescos, cafès, patates, gelats,... 

  
 Després del sopar, al voltant de les 22h, farem l'entrega de premis de dibuix, de les 

activitats, de l’Instagram i a la millor disfressa. També farem el bingo on podreu 
guanyar una bicicleta o un pernil!!! 

 
 

 I després a cantar i ballar fins a la 1 de la matinada amb el nostre Karaoke!!! 
  
Com veieu, ho tenim tot preparat per celebrar el final de curs com cal. 
Marqueu la data a les agendes i, a què espereu? quedeu amb la resta de pares de la classe!!! 
  
Esperem que us agradi i comptem amb tots vosaltres. 
 
Si teniu qualsevol dubte, podeu contactar amb nosaltres a ampa@ampavedruna.cat 
 

 

 

Junta de l’AMPA. 


