
  
 
 
Benvolgudes famílies, 
 
La junta de l’AMPA organitza per al proper dia 14 de juny (divendres), a partir de les 20.30 hores, 
la següent trobada: 
 

SOPAR POPULAR I REVETLLA FI DE CURS AL PATI DE LA NOSTRA ESCOLA 
 
La direcció de la nostra escola ens cedeix les instal·lacions del pati i la Sala Mare de Déu de 
Montserrat, perquè organitzem un sopar de Fi de Curs i posterior revetlla, dirigida a les famílies 
de l’escola i acompanyants. 
 
Cadascú s’haurà de portar el seu sopar; la beguda (aigua), postres (coca de xocolata) i cafès aniran 
a càrrec de l’AMPA. 
 

Preu de l’entrada:   3 €  
 
Els nens de més de tres anys (P3), o que ocupin cadira, ja paguen. 

 
IMPORTANT 
 
- Per poder participar-hi cal estar al corrent del pagament de la quota de l’AMPA i dels 

rebuts de l’escola.   
- La quantitat màxima de places per a la trobada està limitada a 650 persones 
- La quantitat màxima d’entrades que es podran adquirir per família és de 4. Aquelles 

famílies amb 3 fills, no patiu, tindreu entrades per tots. 
- Hem instaurat un sistema d’assignació de torn per comprar les entrades, igual que el 

sistema que s’utilitza pel Festival de Dansa.  
- Tot i que tingueu número de torn assignat, això no és garantia de que tindreu entrades. 
- Podeu sol·licitar torn qualsevol dels progenitors, però només serà vàlid el torn amb el 

número més baix, quedant anul·lat l’altre torn que hagueu sol·licitat (no el podeu cedir a 
una altra família). 

- L’aplicació per sol·licitar torn està dins de l’àrea privada de famílies de la web de l’AMPA, i 
s’obrirà el dia 3/6/2019 a les 21:00 hores. 

- Aquells que encara no esteu registrats a l’àrea privada de famílies, trobareu un manual de 
com fer-ho a la nostra web www.ampasantjosep.org 

- Amb el torn que tingueu assignat, podreu venir a comprar les entrades, el dissabte 8/6/2019 
de 10:00 a 12:00 a la sala Mare de Déu de Montserrat. 

- Una vegada assolida la xifra màxima d’aforament es tancarà la venda d’entrades. 
- En cas que no hi hagi prou inscripcions no es farà la trobada i es retornaran els diners. 

 
L’esperit de solidaritat, tant de la nostra escola com d’aquesta AMPA, fa que aprofitem aquesta 
trobada per col·laborar amb la Fundació Joan Petit Nens amb càncer www.joanpetitfundacio.cat. 
Contarem amb la presencia del Gegantó del Joan Petit, i podreu fer les vostres aportacions. 
 
 
Atentament, 
 
AMPA Col·legi Sant Josep de Reus 
Reus, maig de 2019 


