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Benvolgudes famílies. 

Un curs més l’AMPA organitzarà l’elaboració dels calendaris i la panera de Nadal amb les 
fotografies de grup dels vostres fills i filles. Com sempre, l’import recaptat per l‘AMPA en 
aquest acte anirà destinat a la participació de projectes acordats conjuntament entre l'AMPA 
i escola.  

Les fotografies de grup es prendran a primera hora de matí (9:05h aproximadament). Així, si 
el vostre fill/a està malalt/a però voleu igualment que surti a la fotografia, podreu acostar-lo 
un moment a primera hora i després tornar cap a casa. 

Us informem dels dies: 

- Dilluns 14 de novembre  4t 

- Dimarts 15 de novembre   1r 

- Dijous 17 de novembre  6è 

- Divendres 18 de novembre  2n 
 
 

- Dilluns 21 de novembre  3r 

- Dimarts 22 de novembre  P3 

- Dimecres 23 de novembre  P5 

- Dijous 24 de novembre  P4 

- Divendres 25 de novembre  5è
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