
València, 25 de NOVEMBRE de 2014. 

ESCOLA DE NADAL 

 

Ens posem en contacte amb vosaltres per donar-vos a conèixer la possibilitat de la celebració de 
l’activitat extraescolar “ESCOLA DE NADAL”,  L’activitat es podrà desenvolupar, segons 
demanda, des del 23 de desembre (dimarts) al 5 de gener (dilluns), (total 8 dies), en horari de 9-
14h principalment, pero si hi ha demana es pot fer escola matinera y menjador.  
 
El preu del paquet complet dels 8 dies de 9h a 14h oscil�larà entre 56 € i 75 € depenent de la ratio 
de xiquets per monitor que resulten. Els dies solts tindràn un preu de entre 9,50 € i 13 €/dia. 
Sempre hi haurà al menys 2 monitors. 
 
El número mínim de xiquets per a poder desemvolupar aquesta activitat serà de 10. Si no arribem 
no es farà, per això, si n’esteu interesats ES MOLT IMPORTANT QUE OMPLIU I ENS FEU 
ARRIBAR AQUESTA PREINSRIPCIÓ. Ompliu aquesta circular amb el nom del xiquet/a, curs 
on esta, mail i telèfon de contacte, I ELS DIES I HORES que voleu amb una creu, i dipositeu-
la a la bústia de l’AMPA abans del divendres 28 de desembre  de 2014.  
 
La realització de l’activitat, si hi ha suficient demanda, així com les llistes dels xiquets assistents i la 
data definitiva de començament es publicaran a la porta del col.legi abans del dia 15 de desembre, 
es farà abans una reunió. 
 
Heu de tindre en compte que no es permetrà la assistència a l'activitat a ningú alumne que 
no haja complimentat la fulla d'inscripció amb antelació mínima de 24 hores abans de 
començar l’activitat, encara que siga per a anar dies solts. Perquè les ràtios professional-xiquets 
siguen les adequades és necessari una minima planificació i és responsabilitat nostra que així siga 
en benefici dels nostres fills.  
 
 

Retalleu i deixeu a la bústia de l’AMPA ABANS DEL DIVENDRES 28-11-14 A MIGDIA 
  
ALUMNE:................................................................................................... CURS................................... 
ALUMNE:................................................................................................... CURS................................... 
ALUMNE:................................................................................................... CURS................................... 
NOM MARE/PARE................................................................................................................................... 
TELEFON (1).........................................TELEFON (2)............................................................................. 
E-MAIL................................................................. 
 

Poseu creu en el 

servici en que 

esteu interessats 

9-14H 9-15,30H MATINERA 

   MENJAR  de 
catering 

SENSE MENJAR  
(portar-ho de casa) 

8-14h 

DIMARTS 23      

DIMECRES 24      

DIVENDRES 26      

DILLUNS 29      

DIMARTS 30      

DIMECRES 31      

DIVENDRES 2      

DILLUNS 5      

 


