


Programa d’actes 
 

Dilluns, 25 de Maig 

09:15 h: Eucaristia (al Col·legi) 

Al finalitzar aquesta:  

Presentació del Cartell de la 42a Festa de la Primavera 

 

Dijous, 28 de Maig 

 

17:00 h: Concert del grup de Guitarra del Col·legi José 

Arnauda  

18:00 h: Concert del Cor del Col·legi José Arnauda 

(Saló d’actes dels Júniors) 

 

Divendres, 29 de Maig 

16:30h  Fira (en el pati d’Infantil) 

18:00 h Exposició ( fins el començament de les actuacions) 

18:30 h: Festa d’extraescolars amb les actuacions del 

grup de Karate, grup de ball i grup de Gimnàstica 

Artística  (Pati del Col·legi) 

 

Dissabte, 30 de Maig 

09:00 h: Preparació, enramada i esmorzar 

 

18:30 h: Gran Festa 
L’accés a la Festa de la Primavera serà per la porta de la 

pista (C/ J. Roig), per la porta de Primària (C/ P. Poveda)  i 

Infantil (C/ Escultor Ridaura) a partir de las 18:00 h. 

“9 PAÏSOS, 9 CULTURES… UN SOL MÓN” 
INFANTIL:  

 Infantil:  Vinguts de Brasil, els xiquets i xiquetes d’Infantil ens faran un 
recorregut per la cultura “Brasileira”: La samba, la santeria i la batucada 
amenitzaran aquesta festa. 

 
PRIMÀRIA 
 Primer cicle (1r, 2n i 3r): Benvinguts a la Sabana: Ens trobem a un 

poblat africà i un perill assetja la seua tranquil·litat. Els valents caçadors 
van a protegir-la de l'amenaça i per celebrar la victòria, els músics 
preparen una gran festa. 

 4t: Vinguts de les llunyanes terres altes escoceses, els clans 
escocesos, enfrontats entre ells, aconseguiran unir les seues forces per 
tal de lluitar com a germans. Ells són els autèntics Fills d'Escòcia. 

 5é: “México lindo y querido…” Els alumnes de 5e viatgen al bressol dels 
“Mariachis”, del menjar picant i de les “Rancheres”. Viva México!!!!  

 6é: El país amb la major indústria de cine del món no podia faltar a la 
nostra Festa. Hollywood? No, però quasi! Els alumnes de 6é viatgem a 
l’Índia per omplir la pista amb els ritmes i el colorit de Bollywood. 

 

SECUNDÀRIA 
 1r  ESO: Oh, la, la!! Oh, mon Dieu! C'est la France!! Ací estan les 

xiques i xics de 1r d'ESO per donar-vos a conéixer les músiques dels 
nostres benvolguts veïns del nord. Bon apetit! 

 2n  ESO: Són les 7 de la vesprada d'un calorós mes de maig, però en 
el Saló Palermo Porteño de Buenos Aires, els alumnes de 2n senten 
com el batec del seu cor marca les seves passes i cerquen la mirada 
còmplice de les seves parelles mentre sonen les cançons del gran 
Carlos Gardel. 

 3r  ESO: Els alumnes de 3r són d’aquells que opinen que no cal anar-
se'n molt lluny per gaudir de bona música, ritme i varietat. Ens oferiran 
una xicoteta mostra de les diferents músiques i cultures de les nostres 
terres.  

 4t  ESO: Els més majors del col·legi s'acomiaden de nosaltres 
convidant-nos  a ballar, a riure i a passar una bona estona amb el 
folklore Americà. Let's go!!  

 
Al finalitzar la Festa es podrà visitar l’exposició. 

Sopar i revetlla. 


