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Estimades famílies,

Us informem que la sessió de fotografies que fem cada any tornarà a organitzar-se com fèiem abans. Això
vol dir que, seguint el protocol i les normes de seguretat i prevenció, us comuniquem que el divendres 12
de novembre, farem les fotografies individuals i de grup de l’alumnat.

Tenint en compte la situació actual, farem les fotografies a l’exterior i per tant l’alumnat anirà sense
mascareta.

El dimecres 17 de novembre rebreu per correu electrònic els codis per poder fer la comanda per
Internet que desitgeu. La plataforma per fer les comandes dels lots de fotografies estarà operativa fins al
29 de novembre. A partir d’aquesta data ja no es podran fer més comandes.

Aquest any es vendran dos possibles lots. Aquí teniu indicat què inclou cada un d’ells:

Lot bàsic (12 € - iva inclòs)
- 1 foto de grup 15x20 cm (aquest any en format muntatge de fotos individuals)
- 1 foto individual 13x18 cm (color)
- 2 fotos cartera (1 en color i 1 en blanc i negre)
- 8 fotos carnet

Lot de Nadal (18 € - iva inclòs)
- 1 foto de grup 15x20 cm (aquest any en format muntatge de fotos individuals)
- 1 foto individual 13x18 cm (color)
- 4 fotos cartera (2 en color i 2 en blanc i negre)
- 8 fotos carnet
- 1 felicitació de Nadal

Caldrà pagar-les al moment que les demaneu per internet. Trobareu totes les indicacions per poder-ho fer
al moment.

Per evitar l’entrada a secretaria, les fotografies us seran entregades entre el dijous 16 i el divendres
17 de desembre a través del vostre fill o filla.

Si teniu qualsevol dubte, podeu trucar a l’escola o fer-nos un correu electrònic.

Una abraçada!
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