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TARDES JUNY 2015 

 

 

 
Benvolgudes famílies : 
 
Les jornades d’horari intensiu d’enguany seran del 8 al  18 de juny i oferim un servei d’acollida de 15 a 
17,30 hores.   
 
L’últim dia d’escola, divendres dia 19, el servei de menjador acabarà a les 15 hores i no L’últim dia d’escola, divendres dia 19, el servei de menjador acabarà a les 15 hores i no L’últim dia d’escola, divendres dia 19, el servei de menjador acabarà a les 15 hores i no L’últim dia d’escola, divendres dia 19, el servei de menjador acabarà a les 15 hores i no hi haurà acollida hi haurà acollida hi haurà acollida hi haurà acollida 
de tarda per l’organització i preparació de la festa de fi de curs que començarà més tard. de tarda per l’organització i preparació de la festa de fi de curs que començarà més tard. de tarda per l’organització i preparació de la festa de fi de curs que començarà més tard. de tarda per l’organització i preparació de la festa de fi de curs que començarà més tard.     
 
Els preus per aquest curs són els següents : 
 
TARDES DE  3 A 4,30  :  16 euros   (del 8 al 18 de juny)  
TARDES DE  3 A 5,30  :  27 euros         “        “       
 
TIQUETS DE  3 A 4,30 :  3.50 euros     
TIQUETS DE  3 A 5,30 :  5 euros  
TIQUETS DE  4,30 A 5,30  :   1.50  euros       (només pot fer servir aquesta opció qui tingui 
contractat de forma fixa l’horari de 3 a 4,30 i es quedi esporàdicament de 4,30 a 5,30). 
 
No hi ha l’opció de DIES FIXOS DISCONTINUS, si es vol utilitzar només alguns dies s’ha de fer amb 
tiquets esporàdics. 
                    
Les famílies que estiguin interessades en l’opció de TOTES LES TARDES hauran d’omplir aquest full i 
fer-lo arribar ABANS DEL DIA 22 DE MAIGABANS DEL DIA 22 DE MAIGABANS DEL DIA 22 DE MAIGABANS DEL DIA 22 DE MAIG. La quota es cobrarà en el rebut del mes de juny. 
 
Qui esporàdicament es quedi alguna tarda haurà de comprar els tiquets a secretaria. 
 
S’haurà de complir rigorosament l’horari de sortida a les  3  i  a les 4,30 h.   
De 4,30 a 5,30  es podrà fer la recollida de la guarderia al llarg d’aquesta franja. 
La sortida a les 3 es farà com sempre, a partir de les 4,30  la sortida es farà  únicament per la rampa 
del pati. 
 
(Recordeu que les activitats extraescolars acaben el (Recordeu que les activitats extraescolars acaben el (Recordeu que les activitats extraescolars acaben el (Recordeu que les activitats extraescolars acaben el dijous 28 de maig.)dijous 28 de maig.)dijous 28 de maig.)dijous 28 de maig.) 
 
 
NOM DE L’ALUMNE/A __________________________________________________  
 
CURS  ____________________ 
 
 
TARDES DE  3 A  4,30         
 
TARDES DE  3 A  5,30         
      
AUTORITZO QUE EL MEU FILL MARXI SOL A CASA    SI   �  NO   � 
 
EL MEU FILL NO FARÀ SERVIR LA GUARDERIA PERÒ MARXARÀ SOL A LES  15 H.        �   
     

Data i signatura mare, pare o tutor 
 


