ESCOLA ROSSEND MONTANÉ

EXTRAESCOLARS CURS 2019-2020

Salutacions a totes les famílies.
L'escola ha confirmat que l'horari del curs vinent serà el mateix de
sempre; a partir d'aquí, us informem de les activitats extraescolars
previstes pel curs vinent.
VEUREU QUE HI HA ACTIVITATS DE 1 HORA, I DE 1 HORA I
MITJA; ENS HEM VIST OBLIGATS A SUPRIMIR ENGLISH P5
tarda I PERCUSSIÓ tarda PER LA NEGATIVA D'ENSENYAMENT
A CANVIAR D'HORARI; TAMBÉ HI HEM AFEGIT ANGLÈS A LA
TARDA, PER DOS NIVELLS, OFERT PER L'ACADÈMIA DE SANT
PERE "PUNT DE PARTIDA"
En el full d'inscripció hi ha l'explicació de com apuntar-se.
Com que el despatx de l'Ampa ja està tancat, la manera de fer-nos
arribar la documentació serà la següent:
*Escanejant el paper d'inscripció i enviant-lo al correu de l'Ampa,
juntament amb el resguard de l'ingrés dels 15€ de paga i senyal per
activitat;
*O bé, en un sobre tancat, portar la documentació al conserge de
l'escola (només matins del juliol), i ja ens la farà arribar.
Si ens voleu facilitar la feina, podeu enviar un correu a l'Ampa
explicant les activitats a que apunteu els vostres fills...a
l'escola no hi anem cada dia. SENSE EL FULL D'INSCRIPCIÓ
SIGNAT I EL PAGAMENT DE 15€ PER ACTIVITAT, NO
FORMALITZEM CAP INSCRIPCIÓ.
TANQUEM INSCRIPCIONS EL DIA 31 D'AGOST, I SI EN
AQUELLA DATA ALGÚN GRUP NO S'HA POGUT OMPLIR,
L'ACTIVITAT S'ANULARÀ.
Per qualsevol dubte, estem disponibles al correu electrònic; també
us adjuntem una explicació de cada extraescolar que portarem a
terme.
Moltes gràcies a tothom, i bon estiu.
Anirem fent recordatoris d'aquesta informació al llarg del juliol i
agost.
Gràcies a tothom per la col-laboració!!

INSCRIPCIÓ ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
(paper per retornar a l’AMPA degudament emplenat)
ATENCIÓ: APUNTAR-SE A LES ACTIVITATS DEL MIGDIA POT COMPORTAR CANVIS DE TORN AL
MENJADOR. LES ACTIVITATS DE 13.00 a 14.00h, DEL MIGDIA IMPLIQUEN QUEDAR·SE A DINAR

Activitats culturals i artístiques
✔ SPEAKING ENGLISH (RICHARD): 65€ trimestre (grups de MÀXIM 8 alumnes)
3r: divendres 12.00-13.00h COMPLERT
1r: dijous 13.00-14.00h

4t: dimarts 13.00 a 14.00h

2n: divendres 13.00-14.00h

5è: dimarts 12.00 a 13.00h

✔ ENGLISH (PUNT DE PARTIDA): 60€ trimestre (grups de MÍNIM 8 alumnes)
P3, P4 i P5 - STARTERS: dilluns 16:00 – 17:00h
1r i 2n - JUNIORS 2: dijous 16:00 – 17:00h
✔ TEATRE: 41€ trimestre petits / 43€ trimestre grans (grups de MÍNIM 8 alumnes)
P5, 1r, 2n i 3r: dilluns 12.00-13.00h

4t, 5è i 6è: divendres 12.00-13.00h

✔ COSTURA CREATIVA: 52€ trimestre (grup de MÍNIM 6 alumnes)
De 3r a 6è: dimecres 12.00-13.00h
✔ MANUALITATS CREATIVES: 46€ trimestre (grups de MÍNIM 8 alumnes)
De P5 a 3r: dimecres de 16.00 a 17.30h

De 4t a 6è: dilluns de 16.00 a 17.30h

✔ CUINA: 60€ trimestre (grups de MÍNIM 8 alumnes)
De P5 a 3r: dimarts de 16.00 a 17.30h

De 4t a 6è: dijous de 16.00 a 17.30h

Activitats científico-tecnològiques
✔ ROBÒTICA: 81€ trimestre infantil / 97€ trimestre primària (grups de MÍNIM 6 alumnes)
P4 i P5: dijous de 16.00 a 17.00h

4t, 5è i 6è: dijous 12.00-13.00h

1r, 2n i 3r: dimarts 13.00 a 14.00h

4t, 5è i 6è: dimarts de 16.00 a 17.00h

1r, 2n i 3r: dilluns de 16.00 a 17.00h
✔ INFORMÀTICA I AUDIOVISUALS: 51€ trimestre (grup de MÍNIM 6 alumnes)
4t, 5è i 6è: dilluns 12.00 a 13.00h

Activitats físico-esportives
✔ MULTIESPORTS: 50€ trimestre 1 dia / 88€ trimestre 2 dies (grups de MÍNIM 8 alumnes)
De 1r a 6è: dilluns de 16.00 a 17.30h

De P3 a 6è: dimecres de 16.00 a 17.30h

✔ DANSA: 73€ trimestre petits / 81€ trimestre grans (grups de MÍNIM 6 alumnes)

P4, P5 i 1r: dilluns de 16.00h a 17.30h

De 2n a 6è: dimecres de 16.00 a 17.30h

✔ PATINATGE: 76€ trimestre (grup de MÍNIM 12 alumnes amb 2 monitores)
De P4 a 6è: divendres de 16.00 a 17.30h
✔ JUDO: 64€ trimestre 1 dia / 92€ trimestre 2 dies (grups de MÍNIM 8 alumnes)
De P4 a 6è: dimarts de 16.00 a 17.30h

De P4 a 6è: dijous de 16.00 a 17.30h

NORMATIVA DE LES EXTRAESCOLARS
COMENÇAMENT DE LES ACTIVITATS EL DIA 30 DE SETEMBRE - FINALITZACIÓ EL 29 DE MAIG DE 2020.
Per poder garantir el començament de les activitats el dia 30 de setembre, obrim les inscripcions avui
mateix i les TANQUEM EL DIA 31 D’AGOST.
Les places s’adjudiquen per RIGORÓS ORDRE DE PAGAMENT de 15€ en concepte de paga i senyal, que es
descomptaran del rebut del tercer trimestre. Si l’activitat no s’arribés a fer, aquest import us seria retornat. Podeu
ingressar els 15€ al compte de l’AMPA de Banc Sabadell ES20 0081 0046 1200 0179 4787, o mitjançant el servei
de pagaments a tercers del Banc Sabadell (codi entitat 1747). Sense aquest ingrés NO és vàlida la inscripció.
Els cobraments trimestrals es faran a través del banc (al setembre ja us demanarem l’autorització bancària), al
començament de cada trimestre, i es dividirà el cost de l’activitat en 3 parts iguals. El preu està calculat amb un
número MÍNIM D’ALUMNES; si hi hagués menys inscripcions i l’activitat es volgués tirar endavant, el preu seria
proporcional a l’alça al número d’alumnes.
Trimestralment, els monitors lliuraran a les famílies un full de valoració sobre l’alumne. Les activitats extraescolars
estan pensades perquè els alumnes puguin reforçar o ampliar coneixements, i tothom és lliure d’apuntar-s’hi.
Des de l’AMPA i amb els monitors de les activitats es vetllarà perquè cap alumne no interfereixi en el seu correcte
desenvolupament, per tant, ES PODRÀ EXPULSAR ALS ALUMNES AMB MAL COMPORTAMENT A LES ACTIVITATS
EXTRAESCOLARS, DESPRÉS DELS AVISOS PERTINENTS A LES FAMÍLIES. Si un alumne és expulsat, NO es tornaran
els diners de la mensualitat corresponent.
En el cas que algú es vulgui esborrar de l’activitat, haurà de demanar i omplir un full de baixa, que trobarà al
despatx de l’Ampa, un mes abans de l’acabament del trimestre (sense la comunicació per escrit de la baixa, es
continuaran girant els rebuts).

JO......................................................................................................................amb DNI.....................................
Autoritzo al meu fill/a....................................................................................................................CURS..............
a participar en les activitats assenyalades, i em dono per assabentat/da de la normativa d’aquestes. I
faig un ingrés de 15€ per cada activitat escollida, en concepte de matrícula i a compte de
la quota del tercer trimestre.
SIGNATURA

RESPONSABLE: AMPA ESCOLA ROSSEND MONTANÉ (G59189290), Wilson, s/n (08799 Sant Pere Molanta); ampasantpere@gmail.com.FINALITATS: Inscripció a
l’activitat extraescolar i/o, en el seu cas, altres serveis que presti l'associació;gestió de les activitats i/o serveis.LEGITIMACIÓ: Execució de l’acord de prestació de
serveis. DESTINATARIS: Entitats necessàries per a l'execució d'activitats i/o serveis.CONSERVACIÓ DE LES DADES: Durant la vigència de l’acord d’activitats i/o serveis;
finalitzat l'acord es conservaran bloquejades les dades que per imperatiu legal s'hagin de custodiar per atendre possibles responsabilitats. DRETS:Tot interessat té
Dret a sol·licitar l'accés, rectificació, supressió, oposició limitació i portabilitat de les seves dades; on sol·licitar els seus Drets: Mitjançant un escrit dirigit a les dades
de contacte del Responsable; en cas de divergències en relació amb les seves dades, pot presentar una reclamació davant l'Autoritat de Protecció de Dades
(www.agpd.es)

