A

Benvolguts mares i pares de l’Escola Ribatallada,

A continuació us informem de les diferents activitats proposades per l’ampa pel curs 2019-20 i us
convidem a que ens comuniqueu les vostres opinions i que us atreviu a col·laborar en la seva
organització.
Pel proper curs, us convidem a que cadascuna de les classes continuï tenint un pare/mare delegat.
Us adjuntem el full d’inscripció als serveis, que cal que retorneu a la secretaria de l’Ampa el més
aviat possible, així com el full de quotes vigents fins la propera assemblea general.
SERVEIS:
Cangur matinal: des de les 7.45 h i des de les 8.30 a les 8.55 h.
Menjador d’12.30 a 15.00 h: els nens/es de P3 a 6è dinaran en 2 torns.

Recordatori important: Aviseu dels canvis en l’assistència o absència a menjador amb una nota a

la bústia de menjador o una trucada a la cuina o a secretaria de l’ampa. Torneu a donar una nota
quan el nen/a torni a quedar-se, sinó, entendrem que segueix sense venir. Es cobrarà el DINAR, per
les absències no notificades.
Cangur de tarda: de les 16.30 a les 17.00 h o de les 16.30 a les 17.45 h.
Activitats extraescolars : de les 16.30 a les 17.45 h.
També us fem saber que es deixarà de prestar els serveis als nens/es, quan s’acumulin deutes per
sobre d’un mes.
Us seguim demanant la vostra participació en l’organització d’activitats.

La junta de l’ampa

Sabadell, setembre 2019

A

QUOTES

Els preus d’aquests serveis es revisaran a la propera Assemblea de l’Ampa del mes
d’octubre.

Activitats

Quota

Rebut

2,80 € / dia
1,40 € / dia
28,00 €
14,00 €

mensual

19,50 €
19,50 €

setembre
febrer

6,15 €

mensual

6,65 €

mensual

2,80 € / dia
1,40 € / dia
28,00 €
14,00 €

mensual

37,00 €
37,00 €
21,00 €
30,00 €
21,00 €
21,00 €
21,00 €
37,00 €

mensual

Cangur matí de 7.45 a 8.55 h
1 hora al dia (esporàdic)
½ hora al dia (esporàdic)
abonament a 1 hora diària tot el curs
abonament a ½ hora diària tot el curs

Quotes Ampa

Dinar habitual

Dinar esporàdic

Cangur tarda de 16.30 a 17.45 h
1 hora al dia (esporàdic)
½ hora al dia (esporàdic)
abonament a 1 hora diària tot el curs
abonament a ½ hora diària tot el curs

Extraescolars de 16.30 a 17.45 h
Futbol (2 dies)
Multiesport (2 dies)
Percussió africana
Anglès
Escacs
Teatre
Fes t’ho tu mateix
Dansa (2 dies)

- Els imports d’aquestes activitats seran inclosos en el rebut del mes corresponent.
- S’afegiran 0,30 euros de despeses per rebut.
- S’afegiran a cada rebut retornat les despeses que ens cobri l’entitat bancària,
actualment 3,63€.

INSCRIPCIÓ ACTIVITATS CURS 2019-20
Cal que retorneu aquest full a la secretaria de l’Ampa el més aviat possible, si pot ser abans del primer dia
d’escola.
En / Na ______________________________________________
de la classe dels /de les __________________________________________
1. Es quedarà al SERVEI DE CANGUR MATINAL
½ hora cada dia
1 hora cada dia
Només es quedarà
½ hora
1 hora

a partir del dia:
a partir del dia:
dilluns

dimarts

dimecres

dijous

divendres

dies esporàdics

a partir del dia:

dijous

divendres

dies esporàdics

a partir del dia:

2. Es quedarà a DINAR:
cada dia

a partir del dia:
dilluns

dimarts

dimecres

Només es quedarà

Observacions: (al·lèrgies; problemes alimentaris; si menja molt poquet; li costa molt...)

.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
3. Es quedarà al SERVEI DE CANGUR DE TARDA
½ hora cada dia
1 hora cada dia
Només es quedarà
½ hora
1 hora

a partir del dia:
a partir del dia:
dilluns

dimarts

dimecres

dijous

divendres

dies esporàdics

a partir del dia:

Pels alumnes que es queden al SERVEI DE CANGUR MATÍ o TARDA, DIARIAMENT DURANT TOT EL CURS, hi ha
establerts uns abonaments mensuals, en el cas que hi estigueu interessats cal que marqueu l’opció que desitgeu.
Consulteu full de quotes en vigor fins a la propera Assemblea de l’Ampa.
Signat,
Sabadell, setembre 2019
El signant es responsabilitza de la veracitat de les dades i de comptar amb l'autorització dels tercers per al subministrament
de les seves dades de contacte i/o bancàries. En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter
Personal us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer titularitat de l’AMPA amb la finalitat de gestionar la
vostra participació a l’AMPA i mantenir-vos informats de les nostres activitats. Podeu exercitar els Drets d’Accés, Rectificació,
cancel·lació i oposició enviant un correu electrònic a ampa@ribatallada.org o bé per correu postal remetent l’escrit a
c/ Canonge Joncar, 56 – 08208 Sabadell.

