
EL DI SSABTE 10 DE M AIG  PIN TEM  L’ ESCO LA 
EL SÁBADO  10 DE M AYO  PIN TAMO S LA ESCU ELA 

 

  
Les  c lasses  de ls  nostres  f ills  necess iten  urgentm ent  una  
m à de  pint ura  i am b les  reta llades  actuals  ho  haurem  de  
fer  nosalt r es.  
Podeu  ven ir  a  p intar? 
Vo leu  organ itzar  a lgun  ta ller  perquè  e ls  nens  ho veg in  
com  una  act iv itat  lúd ica  i part ic ipat iva? 
 

APUNTEU‐ VOS  ABANS  DEL  DI A 30  o  par leu  am b  e ls  
de legats. 

 
Nom  del/ s  nen/s: _________________________________ 

Curs  de l/s  nen/s:_________________________________ 

QUANTS  ADULTS  VI NDREM  A  PI NTAR:   

 
OBSERVACI ONS:  

 

AMPA JUJOL. Comissió de Manteniment 
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