
 

 

 

TOT ALLÒ QUE ET CAL SABER DE LA FESTA CLAVER... 

  

  

Què és la Festa Claver? 

La Festa Claver (FC) és l’esdeveniment amb el qual tanquem cada any el curs escolar. 

És una gran festa, on s'organitzen diverses activitats per passar una estona fantàstica, 

que es culmina amb un sopar a la fresca i ball fins que el cos aguanti. 

 

Enguany es celebra el dissabte 18 de juny a partir de les 17h. 

 

 

Qui pot venir? 

A la FC hi està convidat tothom que tingui algun vincle amb l'escola. Això inclou 

alumnes, pares i mares, professors i personal del col·legi... però també qualsevol altre 

familiar o conegut, antics alumnes i personal, famílies que entraran al col·legi el curs 

vinent, etc. 

 

L'únic requisit obligatori és que tots els menors presents a la Festa han d'estar al càrrec 

d'un adult en tot moment, no es poden deixar sense la supervisió d’un adult. 

 

 

Quines activitats es fan? 

A la tarda (entre les 17h i les 21h) i després de sopar (a partir de les 22h) s'organitzen 

diverses activitats, algunes comuns i altres per franges d'edats.  

 

Activitats comuns:  

 Inflables, toro mecànic, motos elèctriques i de trial 

 Espectacle infantil a l'escenari.  

 Sessions d’Escape Room. 

 Concert en directe en acabar de sopar. 

 

Activitats per franges: 

 MOPI (P3, P4, P5): Firetes de l'Escola de Pares a la tarda i activitat nocturna 

després de sopar (espectacle d’humor, equilibri i globoflexia) 

 1r i 2n de Primària: New Skull Island 1. Gimcana de proves per equips de 4 o 

5 alumnes i 2 pares. 

 3r i 4t de Primària: New Skull Island 2. Gimcana de proves per equips de 5 o 6 

alumnes sense pares. 

 5è i 6è de Primària: Sherrinford’s game a la tarda. Just Dance després de 

sopar 

 ESO i BTX: Sherrinford’s game a la tarda. Black Light Party després de sopar. 

 

 

A l’acabar les activitats tots els nens rebran una bossa de regal! 

 

 

 

 

 



 

 

 

Com puc participar a les activitats? 

Les activitats comuns són obertes a tothom. Les activitats per franges cal tenir l'edat a 

la qual va destinada i, en alguns casos, fer inscripció.  

 

 

Quins altres serveis hi ha? 

 Punt de donació de sang pel projecte dels nens de 5è. 

 Servei de Bar durant tota la tarda i la nit. 

 Rifa. Es vendran números pel sorteig de premis durant la festa. La venda es 

farà a la tiqueteria del bar, a l’entrada de la festa i també hi haurà gent venent 

durant la tarda.  

 Ambulància. Hi ha servei mèdic per actuar en cas de qualsevol incident. 

 Vigilància. Hi ha un servei contractat per vetllar que ningú aliè a la festa entri 

al recinte i procurar que tot estigui en ordre. Recordeu però que els nens estan 

sota la responsabilitat de cada pare/mare. 

 

 

El sopar com es fa? 

 

El sopar d’enguany consta d’un entrepà amb carn a la brasa i un acompanyament 

d’amanides de patata i xips per picar, amb gelat de postre. La carn a la brasa es farà al 

moment, per a que estigui ben gustosa. Farem molta carn, si us quedeu amb gana 

podreu repetir quan tothom estigui servit. Les opcions a triar són: 

 Entrepà de xoriç criollo (estil llonganissa, no picant) 

 Entrepà de frankfurt 

 Hamburguesa veggie. 

En tots els casos són productes sense glúten, sí que contenen proteïna de soja. 

 

El sopar es serveix mitjançant cambrers a les taules. Amb la inscripció us donarem uns 

tiquets corresponents a les opcions demanades (entrepà, beure i gelat). Caldrà que feu 

entrega del tiquet per a que el cambrer us serveixi.  

 

Hi haurà opcions alternatives per gent amb intoleràncies alimentàries o al·lèrgies. 

Només cal que ho poseu als comentaris al fer la inscripció i li comenteu al cambrer al 

moment de servir. 

 

Com sempre penseu que hi ha 2.000 persones sopant alhora... una mica de paciència 

que tots soparem!  

 

Aquest any volem fer especial atenció al reciclatge i a la reducció de residu. En les 

darreres edicions s’ha generat massa brossa i està en les nostres mans millorar-ho. Per 

això: 

 Reduïm plàstic. Tenim gots de plàstic dur reutilitzable que podeu adquirir per 1€ 

a tiqueteria i us els podeu endur de record. 

 Reduïm envasos i reduïm residu. Al sopar tindreu beguda individual, altres anys 

es quedaven moltes ampolles grans a mitges o només encetades 

 Augmentem contenidors. Ajudeu-nos a mantenir net el pati.  

 

 

 



 

 

A què em dona dret l'entrada? 

L’entrada és única i permet participar a totes les activitats, serveis i al menú de sopar. 

Tant si s’està una estona com tota la jornada cal pagar l’entrada.  

 

 

Es retornarà l’import de les entrades si no podeu venir i aviseu abans del dilluns 11 de 

Juny. Passada aquesta data no es retornarà cap import a no ser que es suspengui la 

Festa per causa major. 

 

 

Com es compren les entrades? 

Les entrades es compren a través del web www.ampaclaver.com. Aquí trobareu un 

producte anomenat “Entrada Festa Claver – 2018”. Heu d’afegir al cistell de compra 

tantes entrades com gent vindreu i heu de seleccionar l’opció de menú escollida. 

 

Un cop tingueu les entrades al cistell heu d’anar al cistell i començar el pagament.  

Un cop omplert aneu avançant pel procés de pagament (botó de següent). Al final us 

portarà al TPV del banc on haureu d’introduir les dades d’una targeta bancària per poder 

completar el pagament. El sistema us enviarà un correu amb les dades de la inscripció 
només si el pagament s’ha fet correctament.  

En cas de problemes podeu consultar a ampa.claver@fje.edu 

 

Com es recullen les entrades? 

IMPORTANT!!! Enguany el sistema canvia de format!!!! 

 

Aquest any no entregarem les polseres als nens, sinó que les heu de recollir a l’entrada 

de la Festa. Quan arribeu, entregareu la vostra inscripció (amb correu imprès o 

ensenyareu el cooreu del mòbil) i recollireu un sobre amb les polseres i els tiquets del 

sopar. 

 

 

Vull col·laborar, com ho puc fer? 

La Festa Claver la munta la Junta de l’AMPA de l’escola i un munt de pares i mares que 

col·laboren en fer-la possible. Hi dediquem molts esforços per a que tot surti bé aquell 

dia... no és senzill muntar una activitat com aquesta per a tanta gent!!  

Però també ens ho passem molt bé!! Si vols donar un cop de mà enguany o en el futur 

només cal que ens ho diguis 

http://www.ampaclaver.com/

