extraescolarsAMPA
Benvolgudes famílies,
Encara ens queden places lliures en algunes activitats extraescolars. En el quadre adjunt us
posem les places disponibles i us animem a que feu la inscripció emprant el full adjunt. No
us enviem el detall de les activitats ja que és una informació enviada al juliol.
DILLUNS

DIMARTS

M

Anglès INFANTIL P5

I

3/4 de 2h a 3/4 de 3h

G

3 places disponibles

DIMECRES

DIJOUS

D
I
A

Acollida de 2/4 de 5 a les 5

T
A
R

Taller de creativitat
INFANTIL i PRIMÀRIA

D

1 plaça disponible

A

Ioga i tai-xi PRIMÀRIA

Multiesports PRIMÀRIA

Guitarra PRIMÀRIA

2 places disponibles

8 places disponibles

1 plaça disponible

Anglès 5è i 6è de
PRIMÀRIA

Costura: PRIMÀRIA

Contes i aventures
INFANTIL

8 places disponibles

16 places disponibles

10 places disponibles
Anglès 4t de PRIMÀRIA

10 places disponibles

Totes les activitats de tarda són de 5 a 6
Totes les activitats de tarda són de 5 a 6. Això vol dir que des que els nens i nenes pleguen
a 2/4 de 5 fins a les 5 tindran un servei de monitoratge de mitja hora que podran aprofitar
per berenar. És important que els nens i nenes es portin el berenar ja que no està inclòs.
La butlleta d’inscripció adjunta caldrà portar-la al despatx de l’AMPA i es recollirà fins al dia
25 de setembre. A PARTIR D’AQUEST DIA NOMÉS S’ADMETRAN MÉS INSCRIPCIONS SI QUEDEN PLACES
LLIURES.
Les inscripcions a les places lliures serà sotmesa a sorteig en cas que la demanda superi a l’oferta.

RECORDEU!: NO OFERIM ACTIVITATS EXTRAESCOLARS PER A NENS I NENES DE P3.

Per qualsevol dubte o consulta: www.ampaleradedalt.com - info@ampaleradedalt.com

INSCRIPCIONS ACTIVITATS
EXTRAESCOLARS CURS 2014-2015

Cognoms de la família:
Telèfons en cas d’urgència en l’horari que es fa l’extraescolar
Telèfon 1:

Telèfon 2:

Pagament (en cas d’escollir la domiciliació
bancària, recordeu que ens heu de lliurar el
formulari SEPA)
Efectiu

Domiciliació bancària

Nom del nen:

Anglès P5

Multiesports

Curs:

Anglès 2on i 3er

Guitarra

Anglès 4rt

Contes i aventures

Ioga i tai-xi

Costura

Nom del nen:

Anglès P5

Multiesports

Curs:

Anglès 2on i 3er

Guitarra

Anglès 4rt

Contes i aventures

Ioga i tai-xi

Costura

Nom del nen:

Anglès P5

Multiesports

Curs:

Anglès 2on i 3er

Guitarra

Anglès 4rt

Contes i aventures

Ioga i tai-xi

Costura

Signatura dels pares
La signatura implica l’acceptació de les “condicions per a la
inscripció a les activitats extraescolars del curs 2014-2015”

Tona, 17 de setembre del 2014

