
	

 
	
	
	
	
	
JORNADA INTENSIVA Juny 2018 

	
L’escola farà horari intensiu des del  5 fins el 22 de juny (darrer dia del 

curs), ambdós inclosos. 
	

Horari durant la jornada intensiva: 
	

1) Horari de les criatures que marxen a  dinar a casa: 9 - 13h 
	

2) Horari de les criatures que es queden a  dinar a l’escola: 9 - 15:30h 
	

3) Des de l’AFA organitzem l’acollida per la tarda per als nens i les nenes que es quedin a 
dinar.  L’acollida serà de 15:30 a 16:30h 

	
El preu és de 17,50 € per infant per a tots els dies. 

	
Enguany, oferim dies solts a través de la compra d’un tiquet que té un preu  

de 2 euros per infant i dia. 
	

	
	
	

Les famílies que volen que els infants es quedin cada dia, hauran de fer un 
ingrés al compte Banc Sabadell ES10 0081 0077 8000 0161 9462 abans 
de l’1 de juny, i enviar un correu electrònic a ampaviolant@gmail.com, 

escrivint en l’assumpte el nom de la nena o del nen i adjuntar al missatge 
el comprovant del pagament. 

	
Les famílies que vulguin deixar una nena o un nen de manera esporàdica, 

tindran disponible, entre el 6 i el 21 de juny, els tiquets al despatx de 
l’AFA, de 9 a 9:30 del matí, on les atendrà la Sònia. 

	
	
	
	
	
	
En cas que no sigui possible fer la inscripció via meil, cal donar aquesta butlleta amb el 
comprovant de pagament a la Laia, al local de l’AMPA, abans del dia 1 de juny, entre 
5 i 6 de la tarda. 

	
________________________________________________________________ 

Inscripció a l’acollida de tarda del 5 al 22 de juny 2018. 17,50 euros 

Nom del nen/nena .................................................................. Curs ............ 

Nom del pare/mare/tutor ................................................. Tel...................... 


