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Benvolgudes famílies, 
 
Com ja sabeu s’apropen les reunions d’aula, i, com cada any es realitzaran entre finals del mes de 

gener i el mes de febrer, sent les 17h l’hora d’inici per a totes les reunions.  

El calendari de les reunions de totes les aules de l’escola és el següent: 
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En aquest sentit continuarem oferint el servei de monitoratge que no tindrà cap cost per a 

vosaltres (l’AFA cobreix el cost independentment que la família hagi fet efectiu, o no,  el 

pagament de la quota de 20€ anuals). Tanmateix, per poder garantir una millor organització i 

qualitat del servei, és molt important que tingueu en compte que: 

 

- El servei només s’ofereix a l’alumnat de l’escola, no es podrà inscriure a nens/es que no 

estiguin matriculats/des al centre, per tant, només es donarà servei a l’alumnat que tingui 

l’edat compresa entre P3 i 6è. 

- És responsabilitat de cada família acompanyar i anar a buscar al seu fill/a al pati de 

primària, sent aquest el punt de trobada i recollida. 

- Els monitors i les monitores podran fer-se càrrec de l’alumnat des de les 16:55h fins la 

finalització de la reunió, sempre i quan, aquests alumnes constin en el registre que AEILL 

disposarà. És per això que, en el cas de voler fer ús del servei de monitoratge, heu d’enviar 

un correu electrònic a reunionaeill@gmail.com  amb les següents dades: 

 Nom alumne/a i aula. 

 Data de la reunió d’aula. 

 Germans: noms i cursos (sempre que estiguin escolaritzats a l’escola). 

 Si cal recollir-lo d’alguna activitat extraescolar que es realitzi a l’escola. 
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- Si no podeu enviar un correu, els dilluns 20 de gener en Javi us atendrà al despatx de 

l’AFA i us inscriurà al servei, el seu horari és de 16h a 18h. 

- No s’acceptarà l’entrada de cap alumne/a el mateix dia de la reunió si no ha estat 

registrat prèviament. 

- La data màxima per enviar el correu electrònic per fer ús del servei de monitoratge és el 

proper dimecres 22 de gener (inclòs). 

- Si un cop sol·licitat el servei, finalment no el necessiteu, us agrairem que ens ho feu saber 

a AEILL a través del mateix correu que heu realitzat la sol·licitud:  

 

 
 Agraïm la vostra col·laboració. 

 
 
 
 

Atentament, 
L’Equip Directiu 

 
 


