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Benvolgudes famílies, 
 
Us comuniquem que enguany les sessions fotogràfiques individuals i de grup dels alumnes d’infantil i primària, 
es faran els dies 16 i 17 de novembre. Aquests dies, els alumnes han de dur l’uniforme, encara que tinguin 
classe de psicomotricitat o d’educació física.  
 
El lot complet té un cost de 29 €, inclou 1 carpeta personalitzada amb fotos i calendari, làmina de fotografies 
de diverses mides, 2 fotografies nadalenques, 2 calendaris de butxaca, 1 foto divertida de 15 x 20 cm, 1 retrat 
metal·litzat blanc i negre i la foto del grup classe de 20 x 25 cm. 
 
També hi ha l’opció que els alumnes es fotografiïn amb els seus germans, el preu del lot de la fotografia de 
germans és de 19 € i consta d’una carpeta/calendari de paret, 2 fotografies nadalenques, 2 calendaris de 
butxaca i 2 fotos de 10 x 15 cm amb diferent presa. 
 
El preu de la fotografia del grup classe és de 10 €. 
 
Tots els alumnes es faran la fotografia de grup, malgrat que no l’adquireixin. Només aquells que no tinguin 
l’autorització dels drets d’imatge (formalitzada amb la matrícula) no es faran la fotografia.  
 
Tots els alumnes han de retornar el peu de pàgina signat pels pares, indicant si volen o no les fotografies, 
abans del dimecres 9 de novembre. 
 
Les famílies que vulguin les fotografies hauran de portar el resguard de pagament i l’autorització signada 
abans del dimecres 9 de novembre. L’import de les fotografies s’ingressarà en el número de compte de l’escola  
ES21 2100 0029 1302 0036 8490, caldrà lliurar al tutor el resguard de la transferència amb el nom i cognoms 
de l’alumne/a i amb l’autorització signada pels pares que es troba a peu de pàgina.  
 
En el cas de famílies amb més d’un fill, es pot fer una única transferència, però caldrà portar una còpia del 
resguard de pagament i de l’autorització signada a cada tutor. 
 
Atentament, 
 
Direcció 
 
✂ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
FOTOGRAFIES INFANTIL I PRIMÀRIA 2022-2023 
 
En/Na .......................................................................................................... com a pare/mare de l’alumne/a 
(nom i cognoms) ............................................................................................... de ....................... (curs) desitjo: 

 
La fotografia del grup classe (10 €)  

 
El lot complet, la fotografia del grup classe i les fotografies individuals variades (29 €)  

 
             El lot de fotografies amb els seus germans (19 €)  

 
He rebut la informació de les fotografies, però no m’interessa adquirir-ne cap. 

 
Relació de germans:  
 
Nom i cognoms................................................................................................. curs ........................................... 
Nom i cognoms................................................................................................. curs ........................................... 
Nom i cognoms................................................................................................. curs ........................................... 
Nom i cognoms................................................................................................. curs ........................................... 
 
Signatura, 
 
 
Arenys de Mar, 24 d’octubre de 2022 


