EscolaObertaAMPA
JORNADA INTENSIVA: ACTIVITATS DE TARDA
Com cada any, l’AMPA organitza, pels dies que l’escola farà jornada intensiva (classes de 9 a 13 h.),
activitats per als nens i nenes del centre en horari de tarda: de 15 a 16,30 h. Recordeu que aquest
curs la jornada intensiva serà de vuit dies, des del 12 fins al 21 de juny, ambdós inclosos. El
menjador funcionarà fins a l’últim dia.
Les activitats proposades us les adjuntem a continuació:
Horari
15,00 a
15,45
15,45 a
16,30

Dilluns 12

Dimarts 13

Dimecres 14

Dijous 15

Divendres 16

Dilluns 19

Dimarts 20

Dimecres 21

Coreografies
amb música
Jocs en
anglès

Racó de
manualitats
Jocs
esportius

Coreografies
amb música
Racó de
manualitats

Jocs de
taula
Jocs en
anglès

Coreografies
amb música

Jocs de
taula
Racó de
manualitats

Racó de
manualitats
Jocs
esportius

Coreografies
amb música

Jocs esportius

Jocs d’aigua

NOTA: RECORDEU portar CALÇAT CÒMODE I GORRA. El DIMECRES 21 cal portar XANCLETES, BANYADOR,
TOVALLOLA I CREMA SOLAR per fer els JOCS D’AIGUA .

CONDICIONS:
Preu: 25 € socis AMPA i 40 € no socis. Cal presentar el carnet.
Pagament: Ingrés o transferència al número de compte BBVA:

IBAN: ES57 0182 1815 1602 0853 9879
Inscripció: Lliurar a consergeria (caixa de l’AMPA) la butlleta d’inscripció i el comprovant d’ingrés
bancari on consti el nom de la família
Data límit: 8 de juny de 2017
IMPORTANT:


Després d’aquesta data només s’acceptaran sol·licituds fins a omplir els grups formats.



Serem estrictes i ningú podrà inscriure’s després en cas que els grups estiguin plens.



A partir del dia 12, el servei d’acollida de tarda es continua oferint de manera habitual fins
a les 18,00 h.

La Junta de l’AMPA
Tona, 5 de maig de 2017
 .....................................................................................................................
BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ:
En/Na ….…………………………………………….............…......................…amb DNI ...........................
inscriu els/les seus/ves fills/es a les activitats de tarda organitzades per l’AMPA de l’Era de Dalt del
12 al 21 de juny de 2016 entre les 15,00 i les 16,30 h.
Alumne/a

Curs

Signatura pare, mare, tutor/a

Tona, maig de 2016

PODEU FER LA INSCRIPCIÓ OMPLINT UN FORMULARI. FEU CLIC AQUÍ

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

