
AMPA VALL DE LORD I SI SANT LLORENÇ DE MORUNYS 

FULL INFORMATIU MAIG DE 2018 

 

Benvolgudes famílies, us fem arribar les informacions següents: 

 Aquest mes de maig finalitzen les activitats extraescolars realitzades 

per l’AMPA. A  partir del dilluns 4 de juny començarà l’horari intensiu 

de les 9h-13h. 

 El dilluns 21 de maig és un festiu local i  se celebra la segona 

Pasqua,  per tant no hi haurà canguratge. 

 

 

 El divendres 1 de Juny és festa de lliure elecció de l’escola. Si 

necessiteu el servei de canguratge feu arribar les vostres 

inscripcions abans del divendres 18 de maig. El preu és de 14 € el 

dia. 
 Els alumnes inscrits fora de termini, se’ls cobrarà un recàrrec de 5€. 

 El full d’inscripció, cal que el dipositeu a la bústia de l’AMPA del vestíbul de 

l’escola o l’envieu a l’adreça electrònica ampalord@gmail.com 

 

 Som a molt aprop del juny i s’acosta la festa de fí de curs i és per 

aquest motiu que necessitem voluntaris/es  per a l’organització de la 

mateixa.Penjarem una graella, al taulell de l’AMPA, on podeu 

apuntar-vos i farem una reunió prèvia per recollir propostes i 

suggerències. 

 

 Convocatòria reunió informativa del menjador escolar per al curs 

2018-19: 

 

DIMECRES 23 DE MAIG  //  A LES 19H  //  LLOC: AL MENJADOR 

 

Aquesta reunió de caire informatiu hi assistirà el representant del 

Consell comarcal d’Ensenyament, Francesc Xavier Mas i ens 

explicarà l’estat actual  del tema menjador escolar i la nova gestió. 

Es important  per a tots, el menjar dels nostres fills i filles: menús, 

qualitat, serveis, responsabilitzacions, preus, … Us animem a 

participar!! 

 
 

 

 

 



 

 

 

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ CANGURATGE DE L’1 DE JUNY DE 2018 

 

Nom de la mare, pare o tutor ……………….........… de l’alumne 

……………..………..………………………………. El sotasignat 

autoritza a l’inscrit a participar en totes les activitats a les quals 

s’inscriu i a rebre un càrrec de l’AMPA de l’escola Vall de Lord 

al número de compte indicat de l’import de l’activitat a la 

qual s’inscriu. Preu 14€. 

Nùmero de compte corrent –Format IBAN- _ _ _ _ -_ _ _ _ -_ _ _ 

_ -_ _ _ _ -_ _ _ _ -_ _ _ _ 

Signat 

                                                     Sant Llorenç de Morunys, ……… 

de ………………………… de 2018 


