
8:45 Cursa “Km Solidari”  Inici al parking Guàrdia Urbana (Turó Caritg). 
10:00 a 13:30 i de 16:30 a 19:30 Exposició Treballs: aula polivalent. 
10:00 a 10:30 Eucaristia a la Capella de l’escola. 
10:30 a 12:00 Bicicletada. 
10:30 Circuït bicicletada pels més menuts: pista 
futbol sala. 
10:30 a 13:30 i de 16:30 a 19:30 Fira Solidària Cojimíes. 
10:30 a 13:30  i de 16:30 a 19:30 Futbolins 
12:30 a 13:30 Gimcana de jocs: pista futbol sala. 10 últims minuts  
“Batalla d’aigua”. 
16:00 a 19:30 Tennis taula, domino i escacs, al Saló d’actes. 
16:00 a 19:30 Castells inflables; Braus mecànics; Balancibikes. 
16:30 a 19:30 Karaoke; pista de Bàsquet. 
16:00 a 19:30 Taller de maquillatge i de trenes de cabell, 
grades de la pista de bàsquet (amb hores concertades a l'estand  
de l'AMPA al llarg de tot el dia) 
16:30 a 19:30 Berenar solidari; fins exhaurir existències. 
16:30 a 19:30 Fira d'Entitats -Informació, acolliment i activitats:  
Antics/gues alumnes estand Associació; L'Esplai; Club Excursionista.  
Informació carpa estand pro-Cojimies. 
21:00 Apertura portes per sopar. 
21:30 Espectacle. 
21:45 Ball amb Dj.. fins la 1:00h. 
Com a novetat aquest any es podran fer peticions musicals pel Karaoke i per la Disco Mòbil 
es podran fer mitjançant mail a: festaiole2013@adtmusic.es  
Indicar al assumpte si es Karaoke o Disco Móvil 
 
 
Lloguer de taules i venda de polseres per al sopar: 
DILLUNS I DIMECRES DE  16:00 a 17:30h. 
DIMARTS, DIJOUS I DIVENDRES DE 15:30 a 16:45h. a la sala 
de l'AMPA (ENTRADA PER PORTERIA)  
i el mateix dia a l’estand de l'AMPA de 11:00 a 13:00h i de 16:30 a 18:30. 
 
Les taules són per 8-10 persones. 
El preu de lloguer de taula és el següent: 
Socis 18 € amb 10 € de fiança = 28€ 
No socis 26 € amb 10 € de fiança = 36 € 
Les polseres seran gratuïtes per totes les famílies sòcies de l'AMPA.  
(Caldrà identificar-se per retirar les polseres a la sala de L'AMPA)  
Igual que l'any passat 
La resta de famílies podrà adquirir la polsera per 3 € 
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