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CONFIRMACIÓ DE PLAÇA PER AL CURS 2015-2016 
Fins el dia 2 de juny de 2015 cal lliurar la següent documentació als mestres: 
 

� Full d’actualització de dades i confirmació de plaça per al curs 2015-2016. En cas 

de canvi d’adreça, telèfons o qualsevol altra dada cal fer-ho constar en el full d’actualització 
de dades. CAL SIGNATURA I DATA ! 
 

� Inscripció al menjador 2015-2016 

� Inscripció a Piscina 2015-2016, només per a P4, P5 i 1r. 

� Full per a la domiciliació bancària. (complimentada i signada) 

 

APORTACIONS ECONÒMIQUES per al curs 2015-2016: 
DETALL DE LA QUOTA ÚNICA AMPA- LLIGALL- LLIBRES: (L’aportació de l’AMPA és per família) 
 

� P3 (AMPA 36,50€+LLIGALL 15,50€+LLIBRES 8€) 
� P4 (AMPA 36,50€+LLIGALL 15,50€+LLIBRES 20,50€) 
� P5 (AMPA 36,50€+LLIGALL 15,50€+LLIBRES 25,50€) 

 
� 1r a 5è (AMPA 36,50€+LLIGALL 15,50€+LLIBRES 81€) 
� 6è (AMPA 36,50€+LLIGALL 15,50€+LLIBRES 81€+DIPÒSIT/LLIGALL 20€) 

 
Aquest pagament serà domiciliat o es farà efectiu fins el 3 de juliol. Sense el comprovant d’aquest 
pagament l’AMPA no entregarà els llibres al setembre. 
 

o Material socialitzat 2015-16:  93€ per alumne, fins el 10 de setembre. 
 
Si alguna família no domicilia aquests pagaments haurà de fer l’ ingrés corresponent abans dels 
terminis previstos i sempre indicant el nom i cognoms de l’alumne al compte: 

Núm. ES94 2013 0280 78 0200708363 de CATALUNYA CAIXA. 
 
Us informem que l’import que s’haurà d’abonar en cas de rebut retornat serà de 2€. 
Per a qualsevol consulta o aclariment podeu passar per la secretaria de l’escola. Més informació a la guia de 
curs 2015-2016. 
 

INFORMACIONS IMPORTANTS 
 
JORNADA INTENSIVA del curs 2014-2105 
Del  8  al 19 de juny, coincidint amb l’últim dia de curs. 
L’horari de permanència dels alumnes d’Educació infantil i Primària serà: 
- De 9 a 13 hores, per als alumnes que no es queden al menjador 
- De 9 a 16 hores, per als alumnes que es queden al menjador 
 
La porta de c/ Pintor Pradilla, s’obrirà puntualment a les 16h. Abans d’aquesta hora no es pot 
recollir cap alumne sense previ acord amb la coordinadora de menjador i la corresponent 
notificació a l’agenda.  Els alumnes des de P3 fins a 2n de Primària es recolliran a les classes. A 
partir de 3r a les pistes grans. Els nens i nenes que no hagin estat recollits a les 16 hores es 
portaran al servei d’acollida de l’AMPA i es cobrarà el tiquet corresponent (s’adjunta 
informació de l’AMPA). 
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FI DE CURS A L’ESCOLA : divendres 19 de juny a les 9,30h. celebrem el comiat dels alumnes de 6è i 
tancament del curs. Convidem a totes les famílies a assistir-hi. 
 
BIBLIOTECA: Cal retornar tot el material de préstec  (llibres, DVD...) abans del 5 de juny. 

 

EXPOSICIÓ “FEM AMICS PEL CAMÍ” del 2 al 19 de juny al casal de Font d’en Fargues. Aquesta exposició 

recull el treball realitzat sobre el camí escolar. 

 

LA GEGANTONA  VA  A LA FESTA MAJOR DEL BARRI: dissabte 13 de juny a les 17h. Caldran famílies per 

acompanyar-la. Si us plau adreceu-vos als responsables de l’AMPA. 

 

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS: Finalitzen el dia 19 de juny. Properament rebreu informació de l’AMPA. 

 

FESTA FI DE CURS DE L’AMPA: divendres 19 de juny. Properament rebreu informació de l’AMPA. 

 
RECOLLIDA DE LLIBRES LLIGALL 2014-2015 
Si us plau, seguiu les instruccions que us  faran arribar els delegats i delegades de l’AMPA.  Del 
16 al 18 de juny es recolliran tots els llibres a les classes. Comptem amb la col·laboració de 
tothom. Moltes gràcies.  
 
LLIURAMENT D’INFORMES DE FINAL DE CURS 2014-2015: 
Pareu atenció a les indicacions que els mestres us donaran per passar a recollir els informes de 
final de curs.  Les dates de lliurament són:  
 

• Divendres, 26 de juny d’11h a 13h 

• Dilluns, 29 de juny de 9h a 11h. 
 
 
 
 
BEQUES de MENJADOR 2015-2016  
Pendent rebre la informació des del Consorci. Demaneu informació a consergeria. 
 
LLIURAMENT LLIBRES  2015-2016    
Els llibres del curs 2015-2016 s’entregaran a les famílies els dies 3 i 4 de setembre de 10:00 a 
13:00 i de 15:00 a 17:00 hores  a l’escola. 
Cal estar al corrent del pagament de la QUOTA ÚNICA AMPA – LLIGALL- LLIBRES abans de 
recollir els llibres. Si no està domiciliat el pagament caldrà portar el comprovant bancari de 
l’ingrés el mateix dia de la recollida de llibres. 
 
 
 
Barcelona,  25 de maig de 2015 
 
Equip Directiu de l’Escola 


