
Benvolgudes  famílies

Entrem ja al darrer mes del curs i com altres anys l’escola farà jornada continuada. Aquesta 
es durà a terme del 7 al 22 de juny, ambdós inclosos.

L’horari de menjador serà de 13 a 16h, excepte els alumnes de la ESO que sortiran a 
les 15:00h.
Excepcionalment es podrà venir a recollir a les 15h  sempre i quan es notifiqui al responsable 
del menjador  abans de les 10h del mateix dia.
Per poder organitzar les sortides dels infants és necessari que ompliu la butlleta d’autorització 
per informar a l’Escola i al menjador qui els vindrà a recollir.

Pels alumnes de P3 a 2n de primària caldrà que signeu l’autorització indicant qui el vindrà a 
recollir. En cas que la persona que vingui no estigui a l’autorització no es deixarà sortir, 
havent de contactar amb els pares per donar el consentiment.
Pels alumnes de 3er a 6è de primària, caldrà indicar si marxa sol o no.
No es deixarà marxar cap alumne que no hagi lliurat l’autorització al menjador o a 

l’AMPA.

Cal omplir la butlleta que trobareu en aquest full i enviar-la per mail al menjador abans del dia
4 de Juny. La podeu descarregar a la web de l’AFA en l’apartat “Formularis”.

Tanmateix us recordem que durant les estones de pati aplicarem crema solar als nens i 
nenes. És una crema pediàtrica factor 50 pells atòpiques. Si algú no vol que li posem que ho 
comuniqui al responsable del menjador. No porteu cremes de casa.

Es mantindran les mateixes sortides que s’han utilitzat a l’escola durant el curs excepte la 
sortida de les 15:00, que es farà per la porta d’accés de P3.

Rebeu una salutació cordial i BONES VACANCES!
      

-----------------------------------------------------------------------------------------

JORNADA CONTINUADA DEL 7  AL 22 DE JUNY  -  SERVEI DE MENJADOR

EN/NA ………………………………………………………….., AMB DNI ………………………………….
AUTORITZA EL SEU/VA FILL/A ……………………………………………………………………………..
DEL CURS  ………..  A SORTIR DE L’ESCOLA A LES 16H

P3 a 2n    EL VINDRÀ A BUSCAR        - ……………………………………….
- ………………………………………
- ………………………………………
- ………………………………………

De 3r a 2  n   ESO        SI              POT SORTIR SOL DE L’ESCOLA 

                  NO       EL VINDRÀ A BUSCAR  ……………………………………….

DATA SIGNATURA FAMÍLIA  


