
 

                                                      

  

                                   

Benvolguts mares i pares, 

Falten pocs dies perquè s'acabi el curs escolar i estem preparant la Festa de Fi de curs, que serà el dissabte dia 

16 de juny i una de les activitats que us proposem és el sopar de germanor. 

Els menús seran els següents: 

ADULTS   

 13 € 

NENS (P3 a 6è.)  

10 € 

XICS (menors de 3 anys)  

 6 € 

� Amanida de maduixes amb 

vinagreta de mango i meló 

amb pernil. 

� Llaminera amb patates i 

bolets. 

� Gelats, cava, cafè i licors 

� Macarrons. 

� Pit de Pollastre arrebossat 

amb patates. 

� Gelat. 

� Plat combinat de Macarrons i 

Pit de Pollastre. 

� Gelat. 

       

Per poder assistir a aquest sopar, cal que ompliu la part de sota d'aquest full i feu el corresponent ingrés al 

compte de l'AMPA indicat.  

Teniu temps FINS EL DILLUNS DIA 11 DE JUNY. Cal que retorneu a la secretaria de l'escola, la part 
corresponent de sota d'aquest full, emplenada i segellada per l'entitat bancària i us guardeu l'altra part on diu 

tiquet per presentar-lo el dia del sopar. 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

En/na________________________________   pare/mare de/ls alumne/s__________________________________ 

he fet un ingrés al compte de l'AMPA núm. 2013 6044 11 0200016837, de ____________Euros, corresponent a les següents 

inscripcions. 

Xics: _______  x  6 € = ______  € 

Nens: ______  x 10€ = ______ € 

Adults: _____  x 13€ = ______ €     

       TOTAL PAGAT: _____________€    

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

En/na_________________________________   pare/mare de/ls alumne/s_________________________________ 

he fet un ingrés al compte de l'AMPA núm. 2013 6044 11 0200016837, de ___________Euros, corresponent a les següents 

inscripcions. 

Xics: ______  x  6 € = ______ € 

Nens: ______ x 10€ =  ______ € 

Adults: _____ x 13€ = ______ €     

  TOTAL PAGAT: ____________€ 

Associació de Mares i Pares d’Alumnes 

Escola Pública Santa Maria d’Avià 

SEGELL ENTITAT BANCÀRIA 

CÒPIA PER ENTREGAR A L’ESCOLA 

SEGELL ENTITAT BANCÀRIA 

TIQUET PER PRESENTAR EL DIA DEL SOPAR 


