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Tots els nens i nenes van felicitar l’Escola pel seu 75è aniversari. 
 
La festa de la Pau d’aquest curs va ser una felicitació de tots els nens i nenes   a l’Escola 
pel compliment del seus 75 anys d’història,  (1.934-2009). 
 
A ¼ de quatre tothom estava a la pista assegut a les grades; tots junts vam cantar la cançó 
“Quin món tan bonic”. 
 
Després cada classe, des de P3 fins a 6è.,  va fer donació de les seves targetes de 
felicitació i un/a representant de cada classe va llegir un petit text de felicitació.  
 
Tot seguit,  entre tots, vam fer un dibuix gegantí a 
la pista; tothom portava una gorra de color escollit 
prèviament per tal de fer un mosaic multicolor amb 
les lletres PAU i el símbol de la Pau. Va quedar molt 
bonic. Tots vam cantar la cançó: “El món seria ...”. 
 
Vam desfer el mosaic i ens vam asseure en cercle 
per grups/classe; els de 5è i 6è es van repartir en 
grups i  van ensenyar a fer uns jocs molt divertits a 
la resta dels nens i nenes de l’Escola. 
 
Per acabar la festa, i per nivells, vam fer la “Cadena de la Pau” amb la música de la “Marxa 
de Radetzky”. 
 
Una festa molt variada i divertida per felicitar a l’Escola. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Festa de la Pau 2009 
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