AMPA VALLDEFLORS ampavalldeflors@gmail.com Tel : 608477472

NOM ALUMNE:

TEL:

CURS :

FULL DE PRE-INSCRIPCIÓ A LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 2018/2019

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

13:15-14:15

IOGA7 I MINDFULNESS/ Escola

1er a 2n

15€/mes

16:45-18:00

TALLER PRIMERS AUXILIS/ Escola (sala
de Psico)

2on a 6è

15€/mes

12:15-13:15

TALLER CREATIU/ Escola

3er a 6è

15€/mes

13:15-14:15

TALLER CREATIU/ Escola

P4 a 2n

15€/mes

16:40-17:45

CERÀMICA/ Escola

1er a 6è

15€/mes

16:45-18:00

NATURACTIVA’T/ Escola

1er a 3er

15€/mes

18:00-19:15

NATURACTIVA’T/ Escola

4rt a 6è

15€/mes

12:15-13:15

RETOC FOTOGRÀFIC/ Escola

3er a 6è

20€/mes

16:40-17:45

CERÀMICA/ Escola

P3-P5

15€/mes

12:15-13:15

CANT CORAL/ Escola

3er a 6è

12€/mes

13:15-14:15

IOGA7 I MINDFULNESS/ Escola

1er a 2n

15€/mes

16:45-17:45

BÀSQUET/ Escola

1r a 3r

12€/mes

16:45-18:00

DANSA/ Escola

P3 a P5

15€/mes

13:45-14:45

CINEMA/ Escola
ESBART/ Escola (sala de Psico) o
Tarraquet, pendent de definir

3er a 6è

20€/mes

1er a 6è

15€/mes

17:00-18:30

ESCALADA/ Casal (Rocòdrom)

1er a 3er

20€/mes

18:30-20:00

ESCALADA/ Casal (Rocòdrom)

3er a 6è

20€/mes

Divendres 17:00-18:00

NOTES IMPORTANTS!!!
-Les activitats començaran el dilluns 1 d’octubre i finalitzaran el divendres 31 de maig.
-En les activitats de Bàsquet, Ceràmica, Dansa, i Naturactiva’t, els/les monitors/es recolliran els
nens i nenes a les seves aules. Sortiran per la porta principal; preguem puntualitat en recollir-los.
ATENCIÓ! Durant les primeres sessions, demanem als pares i mares que acompanyeu als vostres
fills/es a les activitats, fins que el/la monitor/a i els/les alumnes estableixin una rutina de
trobada. Recordeu de posar berenar!
-Juntament amb l’ingrès del primer quatrimestre s’haurà d’ingressar l’assegurança que cobrirà a
l’alumne durant tot el curs escolar mentre està realitzant l’activitat organitzada per l’AMPA. Les
famílies podeu escollir el tipus d’assegurança segons els activitats dels nens:
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1. 4€, que inclou totes les activitats extraescolars de l’AMPA Valldeflors.
2. 6,5€ Assegurança Consell Esportiu, inclou les activitats esportives de l’AMPA (bàsquet,
dansa i esbart) i les activitats organitzades pel Consell Esportiu (crossos, EBE, ...). En
aquesta opció no queden cobertes les activitats no esportives de l’AMPA.
-En les activitats del migdia els nens i nenes que no siguin de menjador seran recollits/des o
portats/des pels pares i mares a la porta principal; preguem puntualitat.

Aprofitem l’ocasió per recordar-vos que l’AMPA ofereix un SERVEI D’ACOLLIDA
MATINAL adreçat a tots aquells/es alumnes que s’hagin de quedar a l’escola de 8h a
9h del matí. El preu és de 4€/dia i hora (6€dia per no socis) amb servei puntual i la
quota mensual és de 22€ (30€ no socis). Truqueu-nos per a més informació.
MARQUEU AMB UNA X LES ACTIVITATS QUE US INTERESSIN i DIPOSITEU EL
FULL A LA BÚSTIA DE L’AMPA. LA DATA LÍMIT ÉS EL

DILLUNS 24 DE

SETEMBRE
L’AMPA es reserva el dret de modificar la proposta d’activitats i els horaris, segons la demanda
i previ avís. En cas de que us interessi l’activitat però no la pugueu fer en el dia proposat ens podeu
comunicar en el full de resposta els dies u horaris que us convindrien: si el grup és suficient i el/la
monitor/a i l’emplaçament estiguessin disponibles es podria valorar crear un nou grup. Les edats son
orientatives tot i que s’ha de mantenir en general una certa homogeneïtat en el grup per que
l’activitat sigui profitosa per tothom.

Si us plau, ompliu UN full d’inscripció per alumne. No s’admetrà cap full que no estigui
DEGUDAMENT OMPLERT.

SIGNATURA PARE/MARE

