AMPA Escola Rossend Montané

- Sant Pere Molanta

INSCRIPCIÓ ACTIVITATS EXTRAESCOLARS CURS 2017-2018
(paper per retornar a l’AMPA degudament emplenat)
•SPEAKING ENGLISH : 70€ trimestre (grups de 5 a 7 nens/es)
Grup primària Cicle Superior: dimarts de 12.00h a 13.00h
Grup primària 2on Cicle Inicial: dimarts de 13.00 a 14.00h
Grup Infantil P-5: divendres de 13.00 a 14.00h
. TALLERS D’INFORMÀTICA I AUDIOVISUALS, i TEATRE (primària) : 40€ trimestre (mínim grup
de 10 alumnes)
-

Teatre (1r, 2n i 3r primària) els dimecres de 12.00 a 13.00h

-

Teatre (4art, 5è i 6è primària) els dijous de 12.00 a 13.00h

- Informàtica i audiovisuals (4r, 5è i 6è primària) els dimecres de 12.00 a 13.00h
APUNTAR-SE A LES ACTIVITATS DEL MIGDIA POT COMPORTAR CANVIS DE TORN AL MENJADOR,
ELS QUE S’HI QUEDIN. LES ACTIVITATS DE 13.00 A 14.00 IMPLIQUEN QUEDAR-SE A DINAR.

• ROBOTIX : 97€ trimestre (grups de 6 a 12 nens/es)
Grup primària 1 r , 2 n i 3 r : dilluns de 12.00h a 13.00h
Grup primària 1 r , 2 n i 3 r : dimarts de 16.00h a 17.00h
Grup infantil P 4 i P 5 : dimecres de 16.00h a 17.00h
SI HI HA INTERESSATS DE 4art, 5è i 6è, ES PODRIA OBRIR UN GRUP (actualment hi ha 4
interessats)

. PATINATGE (de P-4 a 6è), mínim grup de 12 amb 2 monitores 50€ trimestre
Divendres de 16.00 a 17.00h
Dia complementari de patinatge, mínim 6 alumnes/1 monitora 50€ trimestre (obligatori anar a les
classes del divendres) DILLUNS DE 16.00 A 17.00h
. JUDO (de P4 a 6è), 50€ trimestre/ 1 dia a la setmana (mínim grup de 10)
75€ trimestre / 2 dies a la setmana (mínim grup de 10)
Dimecres

divendres

de 16.00 a 17.00h

• ESCOLA ESPORTIVA: de P-3 a 6è: Els dimarts i/o els dijous de 16h a 17h30’. S’organitza
conjuntament amb el Consell Esportiu i es passa full d’inscripció a part.
Si us interessa qualsevol activitat que no estigui a la llista o ampliar alguna que ja s’ofereix,
apunteu-la i proposeu dia i hora. Si hi ha nens/es suficients es pot obrir un grup.
*……………………………………………………………………………………..
*……………………………………………………………………………………..

AMPA Escola Rossend Montané

- Sant Pere Molanta

Nom pare/mare................................................................autoritzo al meu
fill/filla....................................................................a participar en les activitats
senyalades, i em dono per assabentat de la normativa d’aquestes. Faig un ingrés de 15€ per
cada activitat escollida, en concepte de matrícula i a compte de la quota del tercer trimestre.
Signatura i
DNI

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
. Per poder garantir el començament de les activitats el dia 2 d’octubre, obrim les inscripcions avui
mateix i les TANQUEM EL DIA 21 DE SETEMBRE.

NORMATIVA DE LES EXTRAESCOLARS
COMENÇAMENT DE LES ACTIVITATS EL 2 D’OCTUBRE; FINALITZACIÓ EL 1 DE JUNY 2018.
Per tenir la plaça garantida, us demanem un ingrés de 15€ per activitat en concepte de matriculació,
que us serà descomptat de l’últim rebut trimestral. Si l’activitat no s’arribés a fer, aquest import us
seria retornat. Podeu ingressar els 15€ al compte de l’AMPA de BSabadell
ES20 0081 0046 1200 0179 4787, o al despatx de l’Ampa en efectiu. Per evitar mal entesos, si
no es fa aquest ingrés NO s’acceptarà cap 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 DE NENS; si hi hagués menys inscripcions i l’activitat
es volgués tirar endavant, el preu seria proporcional a l’alça al número de nens. Els 15€ de
preinscripció NOMÉS es descomptaran del rebut del tercer trimestre.
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: ES PODRÀ
EXPULSAR ALS ALUMNES AMB MAL COMPORTAMENT A LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS,
DESPRÉS DELS AVISOS PERTINENTS A LES FAMÍLIES. Trimestralment, els monitors lliuraran a
les famílies un full de valoració sobre el seu fill/filla. 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.

