CALENDARI ACTIVITATS EXTRAESCOLARS CURS 2017/2018 (Per a socis d’AMIPA)
ACTIVITAT

CURS

HORARI

PLACES

PREU

Manualitats

P4-6è

Dilluns 16:30 a 18:00

Entre 6 i 15

20 euros mes

Bàsquet

1r-3r

Dilluns i dimecres 16:30 a 18:00
(2 dia entrenament)

Entre 12 i 15

25 euros mes *

Bàsquet

4rt-6è

Dimarts i dijous 16:30 a 18:00
(2 dia entrenament)

Entre 12 i 15

25 euros mes *

Mecanografia

4rt-6è

Dimarts 13:45 - 14:45

Màxim 25

5 euros sessió

Robòtica

2n-6è

Dimecres migdia

Entre 8 i 12

26 euros mes

Anglès

P5-6è

Migdia

37 euros mes (35 euros
per alumne en cas de
germans) **

Volei

4rt-6è

Divendres de 16:30 a 18:00

Gratuït ***

●
●
●
●
●
●
●

* El preu del bàsquet no inclou el preu de la fitxa del consell (competició + assegurança), si no es canvia són 30 euros.
** El preu de l’anglès no inclou una quota a principi de curs de 15 euros pel material.
*** Pel Volei s’haurà de pagar una assegurança.
Les activitats començaran l’1 d’octubre fins al 31 de maig (menys anglès que es fa fins a finals de curs).
Per poder fer les activitats del migdia cal que l’alumne faci ús del servei de menjador.
Segons el número d’inscrits podran variar lleugerament els preus.
Entenem que és complicat triar les extraescolars d’un any per un altre, però hem de contactar amb les empresses i fer la previsió de les activitats que es podran fer i les
que no, per aquest motiu us demanem que ompliu el següent full d’inscripció que cal retornar a la bústia de l’AMIPA abans de l’1 de juliol. A l’inici de curs es confirmaran
horaris i grups i s’informarà si hi ha hagut alguna modificació degut a la demanda.

FULL D’INSCRIPCIONS EXTRAESCOLARS 2017-2018
Perquè aquesta inscripció sigui vàlida abans s’ha hagut de pagar la quota de l’AMIPA
NOM DE L’ALUMNE i CURS_________________________________________________________
TELÈFON DE CONTACTE___________________________________
e-mail________________________________________________________
ACTIVITATS ESCOLLIDES:
1 _______________________________________________
2 _______________________________________________
3 _______________________________________________
4 _______________________________________________
INDICAR SI TÉ ALGUNA AFECTACIÓ O MALALTIA (AL·LÈRGIES, ASMA, _________________________________________________________________
COMENTARIS:___________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
Nº DE COMPTE:
_____________________________________________________________________________________________________________________

