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Benvolgudes famílies,
Per tal que sigui més econòmica la compra dels llibres de lectura del trimestre, l’AMPA s’ofereix per
gestionar-la i obtenir descomptes molt importants. Les famílies que estiguin interessades en utilitzar
aquest servei, cal que ingressin els imports al número de compte de l’AMPA següent detallant el
nom de l’alumne: 2081 0098 17 3300009699
Els llibres de lectura són:
R. KIPLING. El llibre de la jungla. Preu amb descompte: 15.37 €
J. LONDON. Colmillo Blanco. Preu amb descompte: 4,60 €

Aprofitem també per comunicar-vos que cal fer el pagament de la propera sortida del dia 25 de
març a Santa Oliva (Visita de les construccions Boada). L’ingrés de la sortida es realitzarà al
compte del centre: 2081 0095 61 3300005720, o mitjançant caixer (Codi: 147872). L’import és de
8.15 €.
El comprovant bancari i l’autorització signada cal lliurar-los abans del 19 de març.

Finalment, informar-vos de que a la pàgina web, a partir de la setmana vinent, es podran consultar
totes les notes, comentaris, incidències de totes les matèries i l’assistència dels seus fills. Caldrà
entrar amb un usuari i una contrassenya. Per als pares/mares/tutors que no tenen compte se’ls
crearà un que serà els dos cognoms de l’alumne seguits (ex. VidalSantacana) i la contrassenya
serà el número de la targeta sanitària (ex. VISA1970101008).

En/Na_______________________________________________________amb
DNI______________, autoritza a l'alumne/a ___________________________
_____________________a participar a la sortida a Santa Oliva per visitar les Construccions Boada
segons s’ha aprovat en el calendari escolar. Així mateix autoritza als adults acompanyants a
prendre les decisions que facin falta, en cas d'urgència, i a comunicar-les tan aviat com sigui
possible.

Signatura pare, mare o tutor/a legal.

