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A/A Claustre del professorat  
 
Un any més ens adrecem a vosaltres per demanar la vostra inestimable col·laboració, sense 
la qual totes aquestes mampreses deixarien d’existir. Recordeu que la Trobada s’hi realitza 
enguany a La Font d’en Carròs, el 30 d’abril, dissabte, per la vesprada. Com sabeu també, la 
font de finançament majoritària de la Trobada són els productes i la rifa que centres 
educatius i AMPES venen. I recordeu que, malgrat que parega mentida, encara ens cal fer 
festes pel valencià: Encara ens cal cridar ben fort SÍ AL VALENCIÀ. 
Aquestes són les mercaderies de la Trobada 2016: 
 

1 LA RIFA 

Hem de fer l’esforç de vendre-la, doncs és una font important d’ingressos. 
2€ 

2 SAMARRETES 2016 
Disponibles amb les talles 2, 3/4, 5/6, 7/8, 9/10, XS, S, M, G, SG, EG i EEG. 
Les mostres corresponen solament a les talles marcades en negreta, però 
estan disponibles totes les talles indicades. 

8€ 

3 TASSA  
Dibuixada a mà pel centre ocupacional d’ASMISAF 

3,50€ 

4 XAPETA  
Fetes a mà pel centre ocupacional d’ASMISAF 

1,50€ 

5 TANGRAM 
Joc per a formar figures 

1,50€ 

6 GORRA 
Per a no patir calor el dia de la Trobada 

3€ 

7 Menú infantil 
Sopar després de la Trobada: aperitius, entrepà, “danonino” i botella 
d’aigua. 

3€ 

8 Menú adult 
Sopar després de la Trobada: aperitius, entrepà, postres, begudes varies i 
café. 

8€ 

9 CLAUER 
Clauer de dentolet. 

2€ 

10 TARGETES D’ANIVERSARI 
Lot de 8 invitacions amb dissenys diferents. 

1,50€ 

11 DVD DE PEP GIMENO BOTIFARRA 
(no inclòs a les mostres). Tindreu més informació a la web. 

5€ 

12 CD D’OVIDI MONTLLOR 
(no inclòs a les mostres). Tindreu més informació a la web. 

5€ 

13 LLIBRE DELS 25 ANYS DE TROBADES (no inclòs a les mostres) 
Un gran volum, profundament il·lustrat, que no ha de faltar a ninguna 
escola.  

30€ 

 


