
Benvolgudes famílies, 

 

A continuació us informem de dades del vostre interès. 

 

Venda de roba esportiva: El dia de venda de la roba esportiva serà el 

dimarts 3 de setembre de 18:00 hores a 20:00 hores.  

Entrega de claus de taquilla: durant els dies de setembre us 

informarem dels dies. No podran estar per al dia 3 de setembre com us 

havíem anunciat, perquè encara no ens han arribat les noves. Aprofitem per 

demanar col·laboració a les famílies i alumnes durant els primers dies de 

setembre perquè puguin estar per al primer dia del curs. (si podeu fer un 

cop de mà envieu un correu a l’AMPA o bé truqueu al telèfon de l’AMPA). 

Per fer l’entrega de claus es citarà per cursos als alumnes i se’ls anirà 

cridant perquè escollin taquilla. Si no podeu venir el dia i a l’hora que 

proposarem digueu-li a algun company/a que us les reculli. 

Informem, que els/les  alumnes que no han tornat les claus del curs anterior 

no tindran accés al lloguer d’aquest nou curs i no tindran dret al 

retornament dels 15€ de dipòsit que van fer la primera vegada, ja que això 

ens ocasiona unes despeses de canvi de pany. 

Si durant el curs perden les claus, hauran d’abonar a l’AMPA 10€ per clau, 

per poder rebre una còpia. 

Menjador: el servei de menjador començarà el dia 12 de setembre de 2:30 

a 3:30.  

El preu definitiu us ho informarem els primers dies de setembre, però a 

mode orientatiu serà entre els 80€ i 100€ al mes per als/les alumnes 

socis/es que es quedin tots els dies de la setmana. I aproximadament 5€ 

per dia als/les alumnes socis/es que es quedin menys de 4 dies a la setmana. 

Carnet soci/a AMPA: 

Durant els primers dies de setembre també us lliurarem el carnet de 

l’AMPA. Aquest carnet, a més d’identificar-vos com a soci per a poder 

gaudir dels descomptes als serveis de l’AMPA, us permet accedir a 

descomptes en establiments del barri. Podeu consultar-los a la pàgina web 

http://ampa.agmundet.es/. 

 

 

Junta AMPA 

2 d’agost del 2019 

ampa@agmundet.es 

telèfon:644 75 26 53 
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