Curs 2017-2018
CIRCULAR Nº7

CALÇOTADA ESCOLA ELS GANXETS – 18 MARÇ 2018
Com cada any, des de l’AMPA us proposem realitzar una calçotada tots plegats al pati de
l’escola. Enguany serà el proper diumenge 18 de Març del 2018.
Lloc:

Pati de l’Escola els Ganxets

10:30h –

Esmorzar per agafar energies. L’AMPA posarà la coca i la xocolata per a que
tots en puguem gaudir.

10:30h - 13h – Una mica de tot i per a tots: Per als més petits (i grans també): Tallers
Creatius a càrrec de la Plataforma Am-Art.
I per als més esportistes, als nostres patis : 6è Torneig AMPA de Fútbol Sala i
3r Torneig AMPA de Mini Bàsquet.
*La inscripció als torneigs de Fútbol sala i Mini Bàsquet es farà el mateix dia
18/03/2018 a l’hora d’arribada. La inscripció es farà registrant el nom i un llistat de
membres de cada equip participant (alumnes o pares).
*El format del torneig serà del tipus eliminatòries. La durada dels partits es
decidirà segons el nombre d’equips inscrits.
13:00h –

Dinar dels més petits:
L’AMPA posarà el pica-pica i un tall de llonganissa sense pebre per nen/a.
Cada família es portarà el primer plat dels nens/es, begudes i postres.

14:00h –

Calçotada pels més grans (Un membre de cada família, anirà al menjador per
a recollir el menjar corresponent)
La calçotada inclourà:
- Pica-pica
- 20 calçots i una terrina de salsa per cap
- 2 talls de corder, un tall de llonganissa i una botifarra de ceba
Cada família es portarà les begudes i les postres.
NOTA: També caldrà que porteu de casa els plats, gots, coberts i tovallons.

Preu:
-

Família Soci AMPA:

Adult/a
Nen/a (fins a 12 anys)

16 €
0€

-

Família No soci AMPA:

Adult/a
Nen/a (fins a 12 anys)

22 €
5€

Què fer si voleu venir?
Pagament:
Fins el dia 2 de Març del 2018 cada família ha de fer el corresponent ingrés,
al següent núm. de compte, que pertany a l’AMPA de l’Escola:
Caixa Guissona: ES11 3140 0001 9900 1231 4600
I sobretot , afegir al concepte el següent text: Calçotada AMPA i nom de la Família
(Per exemple: 2 adults Socis: 16x2=32€ // Calçotada AMPA- Família Romeu Garcia)
Confirmar assistència:
Un cop disposeu del justificant bancari, omplir la butlleta que trobareu al final
d’aquesta Circular, i entregar els dos papers junts i grapats, a la bústia de l’AMPA.
** Recordem que:
-La festa és únicament per als alumnes, pares i germans.
-Data límit per a fer l’ingrés com a pagament de la Calçotada: 02/03/18.
-No s’acceptarà cap canvi ni pagament, passada la data acordada.
--" ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Per motius d’organització podeu confirmar la vostra assistència i la dels vostres fills/es
fins el dia 2 de març de 2018.
Família:.....................................................................................................................................
Adults nº………
SOCI AMPA:

Nens/es nº………… Cursos: ....................................................................
SI

NO

Indicar Intoleràncies / al·lèrgies : ………………………………………………………………………….
IMPORT TOTAL: ………………………………………….

