2018/2979 /EDUCACIÓ
AMPA SANT MIQUEL DEL CORS

Estat d'elaboració: Original

En relació a les sol·licituds GENTR-2019-4477 i 4478 d’utilització del següents espais de
l’Escola SANT MIQUEL DEL CROS:
ESPAIS

Del 25 de juny de 2019 al
26 de juliol de 2019

De 08.30 a 13.00h

Lavabos, gimnàs, menjador,
aules de 1r i 2n i patis

Per portar a terme l’activitat: CASAL D’ESTIU
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.
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HORA

En relació a les claus del centre caldrà posar-se en contacte amb el conserge de l’escola.
No hi haurà servei de neteja i de conformitat amb la fitxa de compromís d’ús de centre
escolar, l’AMPA Sant Miquel del Cros i/o SOMNIS, com empresa que gestiona l’activitat,
ha de mantenir la neteja i l’ordre de les instal·lacions i materials utilitzats de l’Escola Sant
Miquel del Cros.
Tampoc hi haurà conserge per obrir ni tancar les instal·lacions; aquesta
responsabilitat correspon a l’AMPA Sant Miquel del Cros i/o SOMNIS, com empresa que
gestiona l’activitat. El conserge de l’escola estarà fent el manteniment de l’Escola Sant
Miquel del Cros però no està vinculat al Casal.
Es tancarà el pati de l’Escola durant les hores del casal, de 08.30h a 13.00h
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.

Per portar a terme l’activitat: Festa final de curs, no hi ha cap inconvenient per fer ús del hall,
entrada, patis i connexió d’aigua el dia 21 de juny de 2019, de 13.00h a 16.00h.

Gran, 59 – 08310 Argentona - T. 937974900 - / oac@argentona.cat / www.argentona.cat
Url de validació

Codi Segur de Validació

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

DIA

Segell
Organ
Ajuntament
d'Argenton
a
Signatura 1 de 1

Àngel Puig Boltà

13/06/2019

Referent a la connexió d’aigua i parlat amb el conserge de l’escola, ens comenta que si es fa
com l’any passat no hi ha cap problema però aconsellem que us poseu en contacte amb ell
uns dies abans per acabar d’enllestir-lo.
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Regidor d’Educació

Argentona, a data de la signatura digital
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Àngel Puig i Boltà
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Molt cordialment,
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