
 
 

ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES D’ALUMNES 
 DE L’ESCOLA CARRASSUMADA 

 

 
CIRCULAR TALLERS SETMANA SANTA    CURS 2021-22 

 
 
 
Benvolgudes famílies, per tal de donar la màxima cobertura a les necessitats de les famílies, us 
comuniquem que estem organitzant els tallers de Setmana Santa. 
 
Els dies que es faran els tallers seran:  11, 12, 13, i 14 d’abril. (mínim 10 alumnes) 
 
L’horari serà de 8:00 a 13:00 hores, de 8h a 9h com acollida voluntària. Si algú necessita una 
ampliació d’aquest horari que ho faci constar via email i en valorarem la possibilitat, d’acord 
amb la demanda i disponibilitat. 
 
Els nens/nenes assistents hauran de portar una bata, un estoig i un got. 
 
Els preus són : 
4 dies : 30€ per als socis de l’AMPA que facin el pagament abans de l’1 d’abril. 
4 dies : 35€ per als socis de l’AMPA que facin el pagament a partir de l’1 d’abril. 
4 dies : 40€ pels no socis. 
Dies a escollir : 10€ per dia. 
 
Tenim 2 opcions de pagament : 
 
1-Transferència al nostre compte de Caixa de Guissona  
               ES69 3140 0001 9700 1338 2400 
2-Facilitant-nos el vostre compte bancari per a que us passem un rebut. 
Feu un email a ampatorresdesegre@hotmail.com indicant el vostre compte corrent o si és el cas, 
dient que utilitzem el mateix compte on ja us passem els rebuts de menjador. 
  
En qualsevol dels casos, indiqueu el nom de l’alumne en la casella on pregunta qui fa l’ingrés. 
 
Data límit d’nscripció : 6 d’abril 
 
Retorneu la butlleta d’inscripció, juntament amb el comprovant bancari, a la bústia de l’Ampa o 
per email a ampatorresdesegre@hotmail.com 
 
La junta, 23 de març de 2020 
 
 
 



 
 
 
 
BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ  

 

Nom i cognoms de l’alumne : 

__________________________________________________________ 

Curs :  ________________  

Nom i cognoms del pare/mare/tutor de l’alumne : 

__________________________________________________________ 

Dies d’assistència : 
 

dilluns dimarts dimecres dijous 
    
 
 
Data i signatura  : 


