VAL PER UN
Segueix el dia a dia dels nostres peques al blog de...

www.jaumebalmes.com

VIATGE
PLE DE MÀGIA
SORTIDA: C. E. Jaume Balmes
DESTÍ: Qualsevol indret del món

NOTA IMPORTANT: Aquest val és d’un sol ús i només és
vàlid pel vol de Balmes Airways de divendres 17 de juny
de 2016 a les 15:30 hores

A PUNT PER ENLAIRAR-NOS?
A una velocitat vertiginosa ens hem apropat al final d’aquest curs 15-16
quan encara, com aquell que diu, no hem desfet les maletes d’aquest
“viatge” que any rere any iniciem al setembre! No obstant, encara que
ens sembli mentida, el nostre Festival de Final de Curs ja està aquí, a
punt de començar, i aquest any... també és un viatge!
Desitgem un cop més, que aquest “vol” d’avui sigui del gust de tothom, ja
que som moltes les persones (petits i grans, nens i nenes, pares, mares,
mestres...) que hem dedicat temps, il·lusió i esforç perquè aquest viatge
sigui possible.
Seguidament us convidem a somiar...
Cordeu-vos bé els cinturons de seguretat i gaudiu del viatge!!!

BON VIATGE A TOTHOM!!!

Equip de mestres d’Infantil i Primària

BON ESTIU!!!
Ens veiem al setembre!

GRÀCIES A TOTHOM!!!

MARTETA, LA MALETA!

El nostre agraïment a totes aquelles persones que han col·laborat en fer
possible aquest “vol” màgic i irrepetible, però en especial a l’AMPA de
l’escola, a les famílies i als alumnes.

En Diego treballa a l’aeroport. Tot just ha acabat el seu torn, està
cansat i vol anar-se’n cap a casa, però el seu pla fracassarà en el
moment en que es troba una maleta perduda...

Seguim amb el convenciment que l’èxit de qualsevol tasca, es

Aquesta maleta respon al nom de Marteta, però no és un equipatge

fonamenta en la col·laboració i en la feina d’equip. Aquest és el
principal motor que ens manté i que ens permetrà seguir enlairant-nos
cada cop més alt!

qualsevol... És màgica i a vegades té el poder de tornar-se’n humana!!!
A dins seu, s’amaga un secret que no recorda d’ençà que va rebre un
cop a la cinta d’equipatges i, per aquest motiu, necessitarà que en
Diego l’ajudi a recuperar la seva identitat, el seu origen i el seu destí.
La Marteta haurà de fer un desplegament de tota la seva màgia i
intentarà transportar-se i transportar-nos a un món màgic, per tal de
recordar d’on ve i on va... Aconseguiran els nostres amics esbrinar-ho?
Potser al final tots tindrem una gran sorpresa....
Dalt de l’escenari, el món apareixerà (com per art de màgia) a vegades
proper i a vegades llunyà, a vegades real i a vegades distorsionat... Es
barrejarà fantasia i realitat i, a poc a poc, es farà una petita mostra
prou significativa del que és, en definitiva, el nostre gran univers.

UN VIATGE MOLT ESPECIAL
1ª ACTUACIÓ: BALL D’HOSTESSES

7ª ACTUACIÓ: ITÀLIA (3r)

Tots estem a punt de d’enleirar-nos cap a un viatge màgic. Tot
el pati esdevé un gran avió i les hostesses de la companyia
“Balmes Airways” ens donen la benvinguda.

Cançó: Oh! Mamma mia, he’s italiano! – Elena & Glance

Cançó: What do you mean? - Justin Bieber
2ª ACTUACIÓ: BRASIL (P3)
Cançó: We are one – Pitbull & Jennifer López
3ª ACTUACIÓ: ÀFRICA (P4)
Cançó: Waka waka - Shakira
4ª ACTUACIÓ: FRANÇA (P5)
Cançó: Can Can - Offenbach
5ª ACTUACIÓ: ESPANYA (1r)
Cançó: El perdón – Antonio José & Antonio Orozco
6ª ACTUACIÓ: ARGENTINA (2n)
Cançó: La propuesta – Romeo Santos

8ª ACTUACIÓ: ON HAS ESTAT??? (4t)
Cançó: Where have you been - Rihanna
9ª ACTUACIÓ: AMÈRICA LLATINA (5è)
Cançó: La gozadera – Gente de zona
10ª ACTUACIÓ: TOT EL MÓN! (6è)
Cançó: Bajo el mismo sol – Álvaro Soler & Jennifer López
11ª ACTUACIÓ: FEM VOLAR COLOMS!!!
Cançó: Hero – Family of the year
CLOENDA DE 6è: UNA PARADA EN EL VIATGE…
Cançó: Faded - Walker

