
Piscina?

Síííí!!!!!



 
 
 
 
 
 

Benvolgudes famílies: 
 
Hem començat a organitzar  l’activitat que des de l´AMPA us proposem per  la  jornada intensiva 
d’aquest any (del 8 al 19 de juny).  Com  cada any hi haurà un curset de natació a les piscines 
municipals Joan Serra.  
 
CURSET DE NATACIÓ 
Com l’any passat realitzarem una PREINSCRIPCIÓ per poder conèixer amb seguretat els nens 
que estan interessats en fer l’activitat.  Si el nombre de nens es superior a 50 (màxim de nens que 
les piscines tenen a cada franja horària) s’haurà d’organitzar un segon grup. Això comportarà un 
segon autocar i més monitors. Els horaris dels dos possibles grups seran:  
Grup petits:  sortida escola 15:00 hores, activitat : 15:30 – 16:15 i tornada escola 16:45 
aproximadament. 
Grup grans: entrada escola 15:00 hores, sortida cap a les piscines 15:45, activitat: 16:15 - 17:00, 
arribada a l’escola: 17:30 aproximadament. 
Es per aquesta raó que, fins no tenir feta aquesta preinscripció no podem saber el preu final del 
curset ja que el preu dels autocars i monitors s’haurà de repartir entre el nombre de nens i per tant 
la variació pot ser important. El preu del curset de natació per aquest any calculem que podria 
estar entre els 75 i 85 euros, en funció del nombre de nens inscrits. 
 
El període de preinscripció de l’activitat serà del 20 al 30 d’abril. La butlleta de la preinscripció 
s’haurà d’entregar a la secretaria de l´AMPA. En el moment de fer la preinscripció s’haurà de 
PAGAR 20 EUROS (que es cobraran en el rebut d’ABRIL de l´AMPA). I la resta dels diners es 
cobraran en el rebut de MAIG.  UN COP ACABAT EL TERMINI NO S’ACCEPTARÀ CAP 
PREINSCRIPCIÓ I PER TANT AL JUNY NO ES PODRÀ REALITZAR L’ACTIVITAT. 
 
Els diners de la preinscripció només es retornaran a les famílies en dues situacions: 
 

1. En cas de malaltia i que el nen no pugui realitzar el curset de natació (s’haurà 
d’adjuntar informe mèdic). 

2. En cas de que el preu final sigui superior al que nosaltres hem previst en el moment de 
fer aquesta preinscripció.  

 
Durant el mes d’abril i segons el nombre de nens preinscrits organitzarem les activitats del juny i 
enviarem una nova nota informativa amb el preu final i els horaris de la natació. 
Per mes informació us podeu adreçar a la secretaria de l´AMPA. 

 
 
&................................................................................................................................................................. 
Retallar i entregar a la secretaria de l’Ampa.  
 
Termini màxim dijous 30/04/2015  
 

Preinscripció activitat de natació juny 2015 
 

 
Nom nen/a ............................................................................. Classe ............................. 

 
  Telèfon ............................................................................................................................ 
                                                                                                 
                                                                                                           Signatura pare/mare 

 
 
 
 
 

 

 


