
 

                                                   

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 diumenge 
dia 12 de juny i una de les activitats que us proposem és el dinar de germanor. 

 

Els menús seran els següents:                                 

ADULTS 15€ NENS (P3 a 6è.) 10,5€ VEGETARIANS O VEGANS 14€ 

 Amanida de pasta i/o de 
maduixes amb vinagre de 
mòdena 

 Pollastre al forn amb guarnició. 
 Gelats, vi, cava, cafè i licors. 

 Amanida de pasta i/o de 
maduixes amb vinagre de 
mòdena 

 Pollastre al forn amb patates 
 Gelat 

 Amanida de maduixes amb 
vinagre de Mòdena 

 Lassanya de verdures 
 Gelat o macedònia 

 

INSTRUCCIONS: 

1- Omplir la part de sota el full i fer el corresponent ingrés al número de compte de l’AMPA que s’indica. 

2- IMPORTANT: indiqueu el curs amb el que us agradaria seure. Intentarem distribuir les taules per cursos. 

3- Termini de presentació del resguard fins el 7 de juny com a màxim. Retornar  omplerta a secretaria de 
l’escola la part de sota d'aquest full,amb el comprovant de pagament de l'entitat bancària, MOLT IMPORTANT 
indicar el nom i curs de l’ alumne al concepte i us guardeu l'altra part on diu tiquet per presentar-lo el dia del 
dinar. 

4- El nen/a que no vingui acompanyat dels pares, cal que anoteu quin adult se’n farà responsable a la còpia 
per entregar a l’escola.  

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

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

he fet un ingrés al compte de l'AMPA núm. ES23 0182 2954 1502 0000 5887, de ___________Euros, corresponent a les 
següents inscripcions. 

Adults: ______       x  15 € =   ______ €                                   *Curs amb el que es vol seure:______________
  

Nens:   ______      x 10,5€ =  ______ €      

Vege o vegans: _____x 14€ =     ______ €     

  TOTAL PAGAT: ____________€  

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

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

he fet un ingrés al compte de l'AMPA núm. ES23 0182 2954 1502 0000 5887, de ___________Euros, corresponent a les 
següents inscripcions. 

Adults: ______       x  15 € =   ______ €               *Curs amb el que es vol seure:______________ 

Nens:   ______      x 10,5€ =  ______ €      

Vege o vegans: _____x 14€ =     ______ €   

TOTAL PAGAT: ____________€  

Associació de Mares i Pares d’Alumnes 

Escola Pública Santa Maria d’Avià 

CÒPIA PER ENTREGAR A L’ESCOLA 

 

TIQUET PER PRESENTAR EL DIA DEL DINAR 
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