EscoladeMaresiParesAMPA
Benvolgudes famílies,
Com ja sabeu, aquest curs hem iniciat una extraescolar d’anglès adreçada a tots els nens de l’escola
que es caracteritza per diversificar els grups i per fer-los més petits a fi de poder treballar la
competència oral tot fent activitats diverses i divertides.
Les professores que ens ofereixen aquesta extraescolar ens proposen que aquesta activitat es pugui
oferir també a pares i mares en dos nivells diferents i en tres dies de la setmana en horari de 15:00
a 16:30 hores.
Creiem que aquesta activitat us pot resultar interessant i us demanem que, si és el cas, ens dieu
quan us agradaria participar i en quin nivell. Preguem doncs que, si esteu interessades i/o interessats,
ens feu arribar la butlleta indicant la vostra opció de dies i nivell. De nivell n’escolliu un, inicial o
elemental. De dia de la setmana en podeu escollir un, dos o tres. La idea és fer 1,5 hores d’anglès a
la setmana.
Pel que fa al preu de les classes, l’establirem en funció de les persones que confirmin cada grup.
Així, si en un grup participen 10 persones, el preu per mes és d’11 € . Si en participen 5, el preu serà
de 22 € al mes.
Recordeu que la proposta és de 1,5 hores 1 dia a la setmana (dilluns, dimecres o divendres) en el
nivell que considereu que s’adapta als vostres coneixements.
Esperem que la proposta us resulti interessant i puguem iniciar activitats d’anglès per a mares i pares
de l’escola.
Cordialment,
La Comissió d’Escola de Mares i Pares
La Junta de l’AMPA

----------------------------------------------------------------------------------------------------------INTERÈS EN ACTIVITATS D’ANGLES PER A MARES I PARES
En/Na (nom i cognoms) ............................................................................................
Manifesto el meu interès per participar en activitats d’anglès per a pares i mares en horari 15:00 a
16:30 hores. Marqueu una opció de nivell i el dia o dies de la setmana que us vagin be.
Dipositeu aquesta butlleta a la bústia de l’AMPA que es troba a la consergeria de l’escola abans del
dia 30 de setembre d’enguany.
NIVELL D’ANGLÈS (trieu només una opció)
• Inicial ............................
(no he fet mai un curs d’anglès)
• Elemental .......................
(en se una mica d’anglès)

DIA DE LA SETMANA (trieu les opcions de
dies que us vagin be)
•

Dilluns ............................

•

Dimecres .........................

•

Divendres ........................

Un cop valorades les vostres preferències de nivell i dia o dies ens posarem en contacte amb vosaltres
per tal d’establir els grups i iniciar les activitats.

Signatura

Tona, a ........ de setembre del 2015.

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

