
 

Lleida, 25 de maig de 2015 
 
Benvolgudes famílies, 
 
Un dels actes que cada any organitzem des de l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes del 
Col·legi és la Revetlla, que aquest any tindrà lloc el proper dissabte 13 de juny. Es tracta d’una 
festa de final de curs en la que hi participen alumnes, pares, familiars, amics i personal del 
Col·legi.  La festa començarà a les 21.00 h i consisteix en un sopar fred. 

 
Després del sopar, un “DJ”  farà que tots ens animem a ballar. 

 
Al voltant de les 23.30h es procedirà a fer el “Sorteig” de premis per anar a Restaurants 
col·laboradors amb la nostra Revetlla i l’esperat regal d’un taló-vacances. 
Que tinguem tots molta Sort!!!!!!!! 

 
Recordar-vos a tots que hi haurà servei de cafeteria que serà ofert pels alumnes de 3r d’ESO 
 
Els preus de les entrades i el menú de la Revetlla són els següents: 
 

 SOCIS DE 
L’AMPA 

NO SOCIS DE 
L’AMPA 

Menú + entrada adults 10 euros 15 euros 

Menú + entrada alumnes (a partir de 3 anys)   5 euros   5 euros 

 

Menú: Pa amb tomàquet 

 Embotits variats 

 Coca de Recapte 

 Patates i olives 

 Gelat 

 Aigua i refrigeris 

 
Els tiquets de les entrades, es podran comprar els dies: 

 
Dilluns 1 de juny 9:00 a 9:30 17:00 a 18:00 
Dimecres 3 de juny 9:00 a 9:30 17:00 a 18:00 
Divendres 5 de juny 9:00 a 9:30 17:00 a 18:00 

 
Si voleu gaudir de la festa de la Revetlla des del començament, caldrà que us afanyeu a 
comprar el tiquet, doncs no es podran vendre passada aquesta data. 
 
Per a més informació sobre la Revetlla podeu posar-vos en contacte amb el vostre delegat/da 
de curs o bé entrar a la web www.ampasfamilia.com                                     
 
Recordeu: el dia de la Revetlla cal portar els vostres tiquets de menú; aquells que en arribar no 
el presenteu a l’empresa encarregada de la Seguretat no podreu accedir a la festa.  
 
Esperem que us animeu a participar d’aquests actes tan especials. Comptem amb tots 
vosaltres!! 

 
Molt atentament, 

 
 
La Junta Directiva de l’AMPA 


