NORMES I INDICACIONS RESPECTE DE L’OFERTA D’EXTRAESCOLARS CURS 2017-2018

• S’han de tornar la fulla d’inscripción omplida a la bústia de l’AMPA abans del dimecres 14 de juny.
juny Es publicaran
llistats provisionals el 16 de juny. El llistat definitiu es publicarà el 23 de juny. Les reclamacions es faran arribar
mitjançant de la bustia o el mail de l’AMPA carles.salvador.extraescolars@gmail.com.

• L’inici de les activitats serà partir del dia 1 d’octubre de 2017.
• La realització de les activitats exigeix un número mínim d’alumnes, diferent segons cadascuna. Si no hi ha un mínim
d’alumnes per activitat, no es podrà realitzar.

• En el cas que una activitat supere la ràtio es farà un sorteig públic i es comunicarà als interessats amb temps
suficient.

• Els horaris poden sofrir reajustaments abans de començar el curs.
• Serà l’empresa organitzadora, i no l’AMPA,qui s’encarregarà de cobrar els rebuts mensuals i vos indicaran les
modalitats de pagament.

• Als preus de les activitats de vesprada, s’afegeix la taxa per “canguratge”, per pagar la persona que es
responsabilitza de les instal.lacions fora de l’horari escolar. El “canguratge” es pagarà al mateix temps que l’activitat.
Aquest increment de preu és de 1,5 € mensuals per hora d’activitat extraescolar a la semana (2€ hora i mitja i 2,5 €
per les activitats de 2h semanals)

• Per a la realització de totes les activitats organitzades per l’AMPA cal pagar una matrícul.la de 25€, els socis de
l’AMPA queden exclosos del pagament de la matrícul.la. Una assegurança de FAPA cobreix l’alumnat que participa
en les activitats extraescolars. Per tal que els vostres fills puguen comptar amb aquesta cobertura, cal que sigueu
socis de l’AMPA. Vos recordem que enguany els alumnes d’extraescolars deuen d'estar al corrent del pagament de
matrícula i mensualitats de l'any anterior, per ser poder anar a les activitats.

• Els alumnes d’infantil només poden triar una activitat a migdia.
• Si esteu interessats en una activitat però l’horari és incompatible amb altra activitat, indiqueu-ho.
• Si esteu interessats en una activitat no oferida i compteu amb un número suficient d’interessats en la mateixa (el
número mínim d’alumnes és de 10), podeu fer una proposta a l’AMPA que es podrà estudiar en funció de la
disponibilitat d’instal·lacions al col.legi. carles.salvador.extraescolars@gmail.com

• CAMPBELL: L’acadèmia Campbell té grups formats en els cursos de 2n i 5é. Si no hi sou assistents i n’esteu
interessats, adreceu-vos directament a l’acadèmia 963628983
Com a orientació i abans de confirmar els grups formats, l’horari d’extraescolars oferides queda de la següent forma:
Dilluns

Dimarts

MIGDIA
12.45h a 13:45

Robòtica 1er cicle

MIGDIA
13:45 a 14:45

Musica Crescendo
infanitl

Dijous

Divendres

Anglés
primaria

Robòtica
2n i 3er cicle
Teatre infantil

Musica i arts
escèniques
primària

Ioga
(3 a 9 anys)

Musica i arts
escèniques
infantil

Anglés infantil
(4-5 anys)

Escacs

Anglés infantil
(4-5 anys)

Anglés infantil
(3-4 anys)

Anglés primaria

Ball infantil

Anglés
primaria

Dibuix

Judo infantil

Handbol

Ball Primaria

Handbol

Voleibol

Bàsket

Tennis

Patinatge

Tennis

Futbol

Ceràmica

VESPRADA
16:30 a
17:30 o 18:00

Dimecres

Anglés infantil
(3-4 anys)

