
FIRA DE 
PRIMAVERA
28/05/2022

Primavera és quan la terra 
ha fet la volta al sol, 

quan el calendari 
ha fet la volta al cor, 

quan l’espectre dels colors 
ha fet el gir complet de la ruleta 

i caiem novament en 
la casella de la llum.

Gemma Gorga.  Barcelona, 1968

Nura Crespo,
Velérie Decordes P4

De 16: 30 21:00



16:30 a 17:30 

CONCERT DE PRIMAVERA 

a càrrec de tots els alumnes de l'escola

Anna Rubiés - Valérie Decordes – Lola Anglada
- Et diré un secret molt fi 

(Josep Maria Torrents-Núria Albó)
- Els ocells han arribat 

(Hoffmann von Fallersleben-
Maria Martorell)

Pau Vila – Ferrière

- Els ocells canten (Cànon a 2 veus)
- El cirerer (Joan Llongueras)

Sant Francesc – Millet

- Barreja de cançons de flauta
- El canó de Palamós (Josep Lluís 

Ortega-Monasterio)

L’Ermitage – Mn. Bosch

- Cançó del lladre (Popular catalana)
- L’avi mariner (Antoni Pàmies)

Cant comú 

- Cançó de primavera (Maria Dolors 
Bonal-Maria Àngels Anglada)

- Cànon de la Pau (Francis Terral)
Berry Musser)

17:30- 21:00

Busca el teu espai de joc al pati i 

al carrer Vendrell! 

- Mercat d'intercanvi: Porta el teus Decrolos i 
intercanvia'ls per una joguina! (aules de P4 i P5)

- Racó musical: toca un instrument o canta una cançó. 
(ens trobaràs a la pista)

- Taller de retrats: racó artístic on podràs realitzar un 
retrat (al menjador de l'escola)

- Jocs tradicionals motrius: joc d'encistellar i altres 
sorpreses al carrer Vendrell (fins les 20:30)

- Taller de sabó: crearàs el teu propi sabó de mans! (a 
la pista)

- Joc de pesca: pesca ànecs (al pinar)

- Pinta cares: demana amb qui t'agradaria convertir-te i 
ho farem realitat! (davant d'infantil)

- Bar: refresca't amb gelats i refrescos i omple la teva 
panxa. Trobaràs coca, empanada de tonyina, vegetal, 

truita etc. (al porxo) 

- Els jocs s’acabaran a les 20:30h: hora a la 
començarem a recollir.

- La festa finalitzarà a les 21:00h: hora a la 
començarem a recollir.
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93 417 52 71

www.escoladecroly.org


