El Prat de Llobregat, 21 de Juny de 2017.

Benvolgudes famílies ,
Des de fa molts cursos l’escola ha estat oferint dues activitats extraescolars: Grups missioners i Guitarra. Aquest curs
l’escola vol ampliar la seva proposta d’activitats extraescolars per tal de complementar la proposta d’activitats
presentada per l’AMPA i d’aquesta manera donar resposta a les vostres valoracions i suggeriments que ens heu fet
arribar a partir de les enquestes de satisfacció i en l’espai “Un cafè amb direcció”. Desitgem que ambdues ofertes
s’adeqüin a les necessitats dels vostres fills i filles.

La butlleta D’INSCRIPCIÓ l’heu d’entregar a la a la porteria del C1 ( Carrer Doctor Robert 5-7 ) fins al divendres 30
de juny. I a la tornada de vacances fins al dijous al 22 de setembre.
 Les Activitats extraescolars aquí presentades estan adreçades a totes les famílies de la nostra escola ( i si
s’escau a famílies que no siguin del centre, tenint sempre preferència les pròpies del centre).
 Hi ha un mínim de places per a poder realitzar les diferents activitats, en cas de no arribar-hi no es podrà dur
a terme. Així mateix hi ha un màxim per activitat, i les places es reservaran per ordre d’entrega de la
inscripció.
Al setembre es realitzarà una reunió informativa d’aquestes extraescolars per presentar-vos les noves activitats i als
educadors i educadores que acompanyaran als nens i nenes al llarg del curs.

També informar-vos que durant el mes de setembre es realitzaran alguns tallers per tastar aquestes activitats!
La data de la reunió informativa i dels tallers us la farem saber en començar el curs mitjançant la web de l’escola i /o
cartes .
El full d’inscripció , la informació de les diferents activitats, dossier de robòtica per a les famílies, us ho podeu
descarregar a la Web de l’escola.

Restem a la vostra disposició per a qualsevol aclariment,
Rebeu una cordial salutació, i un BON ESTIU!

FULL D’INSCRIPCIÓ EXTRAESCOLARS 17-18

NOM I COGNOMS NEN/ NENA:
DATA DE NAIXEMENT:

CURS QUE REALITZARÀ:

ADREÇA :
POBLACIÓ:
NOM I COGNOMS MARE/PARE/ TUTOR/A:
DNI:
TELÈFONS DE CONTACTE :

EDIFICI ON ES DURÀ

Seleccionar
Activitat x

ACTIVITAT

A TERME / CURS

DIA

HORARI

QUOTA MENSUAL

ROBÒTICA 0

P4 i P5

DIJOUS

17-18h

36€

ROBÒTICA I

C 2 / 1r. 2n. I 3r.

DIMARTS

17- 18h.

42€

ROBÒTICA II

C1 / De 4t a 6è

DIMECRES

17-18h.

42€

ROBÒTICA II

C1 / ESO

DIMECRES

17-18h.

42€

JUDO

C2 / P5, 1r. I 2n

DIMARTS I DVENDRES

17-18h.

48 €

IOGA KIDS I

C1 / P5. 1 i 2n.

DIMARTS

17-18h.

25 €

IOGA KIDS II

C 1 / 3r, 4t, 5è i 6è.

DIMARTS

17-18h.

25€

C1 / 5è, 6è, 1 ESO

A determinar

13- 15 h.

18€

C1 / 6è i 1 ESO

A determinar

13-15h.

5€

GUITARRA
GRUPS
MISSIONERS

