
 

        

NOVETATS CURS ESCOLAR 2018-2019 
 

        VENDA DE LLIBRES.  Com ja sabeu, s'ha de fer el pagament mitjançant entitat bancària i portar 

el comprobant al recollir els llibres i el material. L’entrega será dimarts 4 i dimecres 5 de setembre de 

les 18:00h a les 20:00h  
Al recollir els llibres s'haurà d'entregar també el comprobant de pagament de la quota de material de 

l'escola. 

        VENDA DE SAMARRETES. S'han fixat 3 dates de venda repartides durant el curs.  

 
- 4 i 5 de setembre junt amb els llibres 

    

 
- després de Nadal (del 7 al 11 de gener a les 16:30) 

   

 
- després de Setmana Santa (del 24 al 26 d'abril a les 16:30) 

  Us demanariem que tingueu la previsió de fer la compra en aquestes dates. 
  

        EXTRAESCOLARS. Podeu fer la inscripció els dies 4 i 5 de setembre al venir a recollir els llibres. 
Us fem arribar un pdf amb el model d'inscripció. És necessari realizar la inscripció dins d’aquests  dies 
per a donar temps a fer els grups i la contractació de monitors/es. 

Totes les activitats extraescolars començaran la primera setmana d'octubre. 
 

   SERVEI DESPERTADOR. L'horari continuarà de les 7:45h a les 9:00h.  
  Aquest curs hi haurà una quota mensual de 25€ per qui utilitzi el servei habitualment i el ticket 

esporàdic serà de 2,50€. 

Qui es vulgui donar d'alta de la quota mensual haurà d'omplir una inscripció que estarà disponible els  
dies de l’entrega de llibres i que també us adjuntem en pdf. 
Els pares que vulguin comprar o entregar tickets menjador ho hauran de fer a partir de les 9:00h, quan 
la monitora ja no ha d'estar pendent dels nens; ja que fins a les 9:00h la seva única tasca ha de ser 
ocupar-se dels nens. Les samarretes i altre material es podran adquirir durant els dies establerts a tal 
efecte. 

        SERVEI MENJADOR. Com ja es va aprobar en l'assamblea de febrer, s'elimina el ticket de regal. 

El preu del ticket serà de 6,00 € tant si es compra sol com si es compra en pack. 

 S'introduiran jocs i activitats que podran realitzar els nens que es quedin a dinar.  
 S'informarà mensualment del què es farà. 

    

        

        El dia 9 d'octubre a les 20:00h celebrarem l'assamblea general de l'AMPA on us ampliarem tota 
aquesta informació. L’assamblea es convocarà formalment en breu. 

També disposem del correu de l'AMPA on us podeu dirigir sempre que necessiteu alguna cosa, tingueu 

algun dubte, o algun suggeriment. ampasalipota@gmail.com 
  

         


