Expedient núm: 2017/1531
Assumpte: Notificació

AMPA ESCOLA ARGENTONA
Carrer PAISOS CATALANS 0
08310 ARGENTONA Barcelona

En relació a la sol·licitud de data 13.06.2018 (GENTR -2018-3929), d’utilització del següents
espais de l’Escola ARGENTONA:
DIA
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El 12 de juliol de 2018 per la
dormida de l’Escoleta

De 08.00 a 17.00h

18.00h a les 08.00h del dia
13 de juliol

ESPAIS
Aules P3, gimnàs, cuina,
menjador i patis (Una zona
de 15x 6 m estarà ocupat
com espai per acampada de
la Fira Argillà Argentona del 6
al 9 de juliol també faran
servir els lavabos )
Gimnàs, lavabos, cuina,
menjador i patis.
Desconnectar l’alarma

Per portar a terme les activitats abans esmentades:
Comunicar-vos que, vist l’informe favorable de la directora del centre, des de la Regidoria
d’Educació no hi ha cap inconvenient en la utilització dels espais demanats.
En relació a les claus del centre caldrà posar-se en contacte amb el conserge de l’escola.
De conformitat amb la fitxa de compromís d’ús de centre escolar, s’haurà de mantenir la
neteja i l’ordre de les instal·lacions i materials utilitzats.
L’AMPA es responsabilitzarà del bon funcionament de l’activitat en general, sobretot pel
que fa al compliment d’obertura i tancament del centre
La persona responsable de obrir i tancar les instal·lacions i del bon ús d’aquestes i de les
claus del centre serà:
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Del 25 de juny al 27 de juliol
de 2018 per l’Escoleta d’Arts a
l’estiu

HORA

CDA1_SEM
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L’entitat sol.licitant és coneixedora que totes aquelles persones i/o alumnes que participen
d’aquesta activitat estan coberts per l’assegurança de responsabilitat civil de l’entitat
sol.licitant.
Abans de l’inici de cada activitat l’AMPA disposarà de les corresponents autoritzacions dels
pares, mares o tutors dels menors implicats.

Atentament,

Àngel Puig i Boltà
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