
 

 

 

 

 

Nota informativa sobre l’adquisició dels llibres per al curs vinent 2011/2012. 
 

Per tal que l’adquisició del material didàctic que es demana per a cada curs, resulti més pràctica i 

econòmica per les famílies, des de l’AMPA de nou es proposa de fer-la de manera col·lectiva, amb les 

següents característiques: 
 

- Us haureu d’emportar els llibres a casa fins el primer dia de curs, per tal que els pugueu veure i folrar. 

Si hi ha alguna família que ja tingui algun dels llibres, cal que ens ho faci saber i a principis d’octubre li 

retornarem l’ import del llibre que no necessiti. 
 

- El repartiment dels llibres es farà a les famílies des del dilluns dia 5 fins al divendres  9 de setembre 

en l’horari de 11.30 a 13.30 i de 15.30 a 17.30, sempre i quan es portin els justificants de pagament dels 

mateixos, segons el nivell o curs que farà el/la vostre/a fill/a, i de la quota de soci de l’AMPA, que un 

any més es manté en els 30 € per família (d’aquesta última, una còpia del ingrés per cada fill/a). 
 

- Aquests pagaments cal fer-los de forma separada mitjançant el ingrés al compte de l’AMPA a 

Catalunya Caixa (2013- 6010-11-0201450056), indicant sempre el nom i cognoms dels alumnes i com 

a concepte, segons el que es tracti: en un cas Quota Ampa i en l’altre Llibres + el curs (p.e. Llibres P3).  
 

- 1er pagament (reserva dels llibres): Caldrà ingressar els 30 € de la quota de soci de l’AMPA entre els 

dies 18 de juliol i 5 d’agost. 

-2on pagament :Caldrà ingressar el 100 % del valor dels llibres entre els dies 1 i 26 d’agost. 
 

- No s’admetran retards en el pagament, de manera que qui no hagi fet els ingressos esmentats entre les 

dates indicades no tindrà garantida l’entrega dels llibres, doncs cal fer la reserva amb suficient antelació. 

 

També us demanem que no ingresseu res abans del dia 18 de juliol. 

Moltes gràcies per la vostra col·laboració.      Juny-2011 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

Planning d’activitats extraescolars per al curs 2011-2012. 
 

CICLE DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES Dis sabte 
         
P3 Ludoteca  Ludoteca  Ludoteca   
         
P4-P5 Expressió  Psicomotricitat  DANSES   
P4-P5  Manualitats  Manualitats    
P4-P5  ESPORTS  Gimnàstica Patinatge   
P4-P5 NATACIO  NATACIO   NATACIO 
         
1er – 2on FUTBOL BÀSQUET  FUTBOL BÀSQUET  Atletisme   
1er – 2on Gimnàstica JUDO   AERÒBIC 

3er – 6è BÀSQUET FUTBOL BÀSQUET FUTBOL    
3er – 6è  AERÒBIC Gimnàstica JUDO   
 
PRIMARIA NATACIO   NATACIO Patinatge ESCACS NATACIO 
 

Si no hi ha un mínim d’alumnes inscrits, les activitats no seran realitzades. 

 

La durada de les activitats és de 60 minuts (de 16.30 a 17.30 h), excepte la natació que és de 45 

minuts i es desenvolupa al Club Natació Manresa, en horari per determinar. 

 

Recordeu: inscripcions des del 5 al 12 de setembre. 


