
     Curs 2019-2020 

ATENCIÓ FAMÍLIES: 

Us comuniquem que el divendres 8 de novembre, farem les fotografies de cada grup classe i individuals. 

Si els vostres fills tenen Educació Física, han de venir amb roba de carrer i ja es posaran el xandall a l’escola. 

Aprofitem també per a comunicar-vos que les famílies teniu total llibertat per adquirir les fotografies o no.                 

L’escola no vol que sigui un compromís per a ningú, però també entén que hi ha moltes famílies a les quals                     

fa il·lusió conservar un record dels seus fills, els companys i tutor/a de la seva classe cada any. 

 

A partir de dijous 14 de novembre, rebreu per mail els codis per poder fer la comanda que desitgeu. Si                    

voleu, també podreu passar per secretaria a partir d’aquest dia i fins el 25 de novembre. A partir d’aquesta                   

data ja no es podran fer més comandes. 

Aquest any es vendran dos possibles packs. Aquí teniu indicat què inclou cada pack: 

 

Pack bàsic, 12€: 

● 1 foto de grup mida 15x20 cm (color) 

● 1 foto individual mida 13X18 cm (color) 

● 2 fotografies mida cartera 6x9 cm (1 en color i 1 en blanc i negre) 

● 8 fotos carnet. 

 

Pack Nadal, 18€: 

● 1 foto de grup mida 15x20 cm (color) 

● 1 foto individual mida 13X18 cm (color) 

● 4 fotografies mida cartera 6x9 cm (2 en color i 2 en blanc i negre) 

● 5 fotos carnet 

● 1 foto de grup divertida 15x20 cm (color) 

● 1 felicitació de Nadal 10x15 cm (color) 

 

Caldrà pagar-les al moment que les demaneu per internet. A l’escola posarem a la vostra disposició un                 

ordinador per poder fer la vostra comanda i deixar-ho pagat. Trobareu totes les indicacions per poder-ho                

fer al moment. 

Si alguna família vol adquirir algun altre producte, a part del bàsic, ho podrà fer directament a través de                   

l’ordinador.  

 

Podreu recollir les fotografies a la secretaria del 17 al mig dia al 20 de desembre. 

Qualsevol dubte, us els resoldrem a secretaria. 

Atentament, 

Equip Directiu. 
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