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Benvolgudes famílies:

Hem començat a organitzar les activitats que des de l´AMPA us proposem per la jornada
intensiva d’aquest any (del 10 al 21 de juny) 2 activitats:
- PISCINA, de P4 a 6è, curset de natació a les piscines municipals Joan Serra.
- CASALET a l’escola, de P3 a 6è, on es realitzaran tallers, activitats lúdiques i jocs. (mínim 10
nens per realitzar l’activitat).
Realitzarem una PREINSCRIPCIÓ per poder conèixer amb seguretat els nens que estan interessats en
fer les activitats.
Els horaris dels dos possibles grups de natació seran:
Grup de P4 a 1r: sortida escola 15.00h, activitat : 15.30h – 16.15h i tornada escola 16.45h
aproximadament.
Grup de 2n a 6è: entrada escola 15.00h, sortida cap a les piscines 15.45h, activitat: 16.15h –
17.00h, arribada a l’escola: 17.30h aproximadament.
Es per aquesta raó que, fins no tenir feta aquesta preinscripció no podem saber el preu final del
curset. Per aquest any calculem que podria estar entre els 75 i 85 €, en funció del nombre de nens
inscrits.
L’horari del casalet serà de les 15.00h a les 17.45h.
El preu del casalet són 56€.
El període de preinscripció de les activitats serà del 30 d’abril al 10 de maig. La butlleta
de la preinscripció s’haurà d’entregar a la secretaria de l´AMPA. Com a preinscripció es cobrarà en
el rebut de MAIG 30 € i la resta de la quota es cobrarà en el rebut de JUNY.
UN COP ACABAT EL TERMINI NO S’ACCEPTARÀ CAP PREINSCRIPCIÓ.
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 de maig 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 i informació del
casalet. Per mes informació us podeu adreçar a la secretaria de l´AMPA.
..........................................................................................................................................................................................................................
Retallar i entregar a la secretaria de l’Ampa.

Termini màxim 10/05/2019

Preinscripció activitat de natació o casalet juny 2019

Nom nen/a ............................................................................. Classe ..............................
Data naixement ......................................................................
Telèfon ............................................................................................................................
Activitat: Natació ............................. Casalet ..............................

A

Signatura pare/mare

