extraescolarsAMPA
Benvolgudes famílies,
Ens posem en contacte amb vosaltres, per tal d’informar-vos de l’oferta d’activitats extraescolars
pel segon trimestre.
Us passem altre cop l’oferta de les activitats on encara queden places per omplir els grups.
Per a qualsevol nova sol·licitud heu d’omplir el full adjunt i fer-lo arribar a l’AMPA a través de
nostra administrativa (Pilar).
Tot seguit es pot veure les activitats extraescolars on encara encara queden places lliures:
DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

Anglès

Anglès

Anglès

I

1r i 2n

1r i 2n

3r i 4t

G

(2 places lliures)

(2 places lliures)

(2 places lliures)

Anglès

M

12:35 a 13:35

DIJOUS

DIVENDRES

Anglès

Anglès

Anglès

INFANTIL P5

1r i 2n

INFANTIL P4

INFANTIL P5

(2 places lliures)

(2 places lliures)

(3 places lliures)

(2 places lliures)

D
I

13:45 a 14:45

A

Escacs
(PRIMÀRIA)
(Places lliures)

T

Acollida de 2/4 de 5 a les 5

A
R
D
A

17:00 a 18:00h

Taller de
creativitat
(INFANTIL i
PRIMÀRIA)

Guitarra
(1r a 3r PRIMÀRIA)

(Places lliures)

Anglès
(5è i 6è PRIMÀRIA)

(2 places lliures)

(3 places lliures)

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.

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

extraescolarsAMPA
CONDICIONS PER A LA INSCRIPCIÓ A LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS DEL
CURS 2015-2016
 La butlleta d’inscripció s’haurà de portar a l’administrativa de l’AMPA. Per aclarir tots els dubtes
que puguin haver-hi, podeu escriure al correu de l’AMPA: info@ampaleradedalt.com
 Les places del cursos són limitades. En el cas que sigui necessari, l’AMPA es reserva el dret de
reorganitzar els grups d’alumnes, un cop s’hagin fet les inscripcions. Alhora, per tal d’aconseguir
que les activitats siguin viables econòmicament no es duran a terme si no hi ha un mínim
d’alumnes.
 Per domiciliar els pagaments farem servir el compte que ja ens heu facilitat. Només en cas que
vulgueu canviar-lo o donar-lo per primer cop heu d’omplir les dades bancàries, indicant els vint
dígits del compte o llibreta.
 Les activitats finalitzaran la setmana del 6 al 10 de juny.
 Les activitats es cobraran durant la primera quinzena dels mesos de octubre, febrer i maig. Les
famílies que pagueu en efectiu haureu d’abonar la quota a:
BBVA, compte: 0182-1771-17-0201539879
Cal que porteu el carnet de soci de L’AMPA i que indiqueu el nom del nen/nena que fa l’activitat
en el moment de fer l’ingrés
 RECORDEU: Un cop començades les activitats, com a mínim s’han d’acabar per trimestres. Si
algú s’esborra a meitat d’aquest període, s’ha de pagar tota la quota trimestral i no es
retornaran els diners. (Altres possibilitats ens ocasionen problemes d’organització)
 En cas que hi hagi nens o nenes que no siguin al recinte de l’escola quan s’iniciï l’activitat, serà
responsabilitat de la família el trasllat a l’escola, moment a partir del qual el monitor o la
monitora se’n farà càrrec.
 Apunteu, si us plau, totes les activitats de tots/es els/les germans/es de la família en aquest
formulari que és el que heu de dipositar a la bústia de l’escola.
RECORDEU: AQUESTES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS NO S’ADRECEN A NENS I NENES QUE
DURANT EL CURS 2015-2016 ESTIGUIN CURSANT P3
La Comissió d’Extraescolars
La Junta de l’AMPA
11 de gener de 2016

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

INSCRIPCIONS ACTIVITATS
EXTRAESCOLARS CURS 2015-2016
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 P4

Taller de creativitat

Curs:

Anglès P5

Escacs

Anglès 1r i 2n

Guitarra 1r a 3r

Anglès 3r i 4t
Anglès 5è i 6è

Nom del nen:

Anglès P4

Taller de creativitat

Curs:

Anglès P5

Escacs

Anglès 1r i 2n

Guitarra 1r a 3r

Anglès 3r i 4t
Anglès 5è i 6è

Nom del nen:

Anglès P4

Taller de creativitat

Curs:

Anglès P5

Escacs

Anglès 1r i 2n

Guitarra 1r a 3r

Anglès 3r i 4t
Anglès 5è i 6è
Signatura dels pares
La signatura implica l’acceptació de les “condicions per a la
inscripció a les activitats extraescolars del curs 2015-2016”
Tona, 11 de gener de 2016

