
 

Escola IPSE 

Carrer Casanova, 175 

Barcelona 

Mercat de la Primavera 

Diumenge, 10 de maig 

DE 11:30   A 13 HORES 
 

GIMKAMA FAMILIAR. 
     Veure les bases de participació a 

la web www.ampaipse.com 

____________________________ 

 

I DURANT TOT EL DIA: 
 

CONCURS  FOTOGRAFIES 
REALITZADES AMB MÒBIL. 

 

I també: 

• Zona d´inflables per petits i no 

tan petits… 

• Degustació de la famosa coca 

de forner per a tots els 

assistents. 

• I com a final de  Festa: 

GRAN  ARROSSADA 
POPULAR 

 



 

 

 

Programa d’activitats: Espectacles: 

Mercat: 

10:30 hores. Inici Mercat de la Primavera – 2015 

 Els nostres nens i nenes tenen l’oportunitat de practicar i 

desenvolupar les seves habilitats comercials en un ambient festiu i 

familiar. 

13:00 hores Final del Mercat. 

Tallers: 

11.oo hores Inici dels Tallers 

• Escacs:  Taller per aprendre i conèixer un joc que permet 

millorar l’anàlisi, la concentració i el respecte pel rival. 

• Maquillatge:  Què vols ser? Un lleó? Una papallona? Un pirata? 

Vine i et convertirem en allò que sempre has somiat ser… 

• Galetes: Veniu a la Festa amb les vostres produccions 

inspirades en la idea “Mercat de la Primavera”.  Compartiu les 

vostres receptes i guanyeu un premi sols per participar. Si tens 

menys de 10 anys vine a dibuixar com t’agradaria  que fossin 

les  galetes. 

• De Circ: Els nois d’amalgama 7, després de la seva actuació 

compartiran amb tots nosaltres  les seves habilitats fruit del 

seu esforç i de la seva dedicació. No us ho podeu perdre. 

• De Castellers:  Comparteix amb els Castellers de  les 

sensacions de risc i orgull que suposa pertànyer a aquesta 

agrupació catalana. 

• De Plastilina: Els amics de Just for Kids ens faran un taller de 

fabricació de figures de plastilina 

13:30  hores Finalització dels tallers. 

11:00 Circ. 
La Companyia Amalgama de Circ , ens farà 

una demostració de les seves habilitats 

escèniques.   

Els artistes del Circ Social no són 

professionals de les arts circenses tot i que 

és remarcable l’esforç que dediquen per tal 

de portar a terme aquest espectacle ple de 

sensibilitat i emoció. 

12:00  CASTELLERS  
La Colla Castellera Xiquets de Cambrils ens 

faran una demostració d’aquesta activitat 

que genera entre els nois sentiments de 

pinya, col·laboració, treball en equip, 

solidaritat i esperit de sacrifici. Quan 

acabin el seu espectacle ens faran un taller 

perquè els nostres nens i nens es sentin 

castellers durant un dia. 

13:oo  Espectacle Musical 
Participatiu. 

 Acabarem el dia ballant i cantant 

amb els nostres amics del Grup  

PLÀSTICS que, de ben segur, ens 

faran passar una bona estona 

i agafar gana pel dinar que farem a 

continuació. 

 

 


