Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
AMPA Escola Sant Miquel - Miralcamp

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS CURS 2015-2016
Benvolguts Pares i Mares,
Us fem arribar la llista de les activitats extraescolars que l’AMPA ha preparat per a aquest curs.
ACTIVITAT
CURS
HORARI
MONITOR/A
OBSERVACIONS
Acollida matinal Tot l’alumnat De dilluns a
Roser o
Preu: 60 €/mes
de l’escola
divendres, de 8 a 9h. Pepita
Esporàdics: 8 €/hora
Berenar i jugar
Tot l’alumnat De dilluns a
Pepita Solsona
Preu: 30 €/mes
de l’escola
divendres, de 17 a
Esporàdics: 2 €/hora
18h.
Manualitats
Tot l’alumnat Dilluns i dijous, de 17 Mar Pallàs
Materials: a càrrec
de l’escola
a 18h.
de l’AMPA
Mecanografia

Multiesports
Anglès Aprendre jugant

Aeròbic
Natació

Escacs

A partir de 4rt

A definir
directament amb la
monitora.
Tot l’alumnat Dimarts, de 17 a 18h.
de l’escola
De 1er a 6è
Dilluns, de 17 a 18h.
Se separaran els
nens/es en grups en
funció de l’edat, amb
possibilitat de 2
monitors depenent
de la demanda.
Tot l’alumnat Dijous, de 17 a 18h.
de l’escola
Tot l’alumnat Pendent que ens ho
de l’escola
comuniquin.
Se separaran els
nens/es en grups en
funció de l’edat.
De 1er a 6è
Dimecres migdia, de
14 a 15h.

(*)

Activitat subvencionada

Pepita Solsona

(*)

Activitat subvencionada

Xavier Raya

(*)

Activitat subvencionada

FUN and LEARN de Materials: a càrrec
Golmés
de l’AMPA

Gemma Civit
Piscina coberta de
Mollerussa

(*)

Activitat subvencionada

(*)

Activitat subvencionada

Preu: 40 €/trimestre

Acadèmia d’Escacs Preu: 15 € / mes
de Lleida, Mestre
Josep Oms
(*)
Per tal de subvencionar les activitats extraescolars i afavorir les famílies que més s’hi matriculin,
aquest curs es mantindrà la fórmula següent. El preu de les activitats variarà segons el número
d’extraescolars en què estiguin apuntats:
1 activitat: 15€
2 activitats: 28 €
3 activitats: 40 €
4 activitats: 50 €
i s’incrementarà a partir de la cinquena activitat en 10€ més per activitat. El recompte d’activitats no es
fa per alumne/a sinó per família.
OBSERVACIONS:
o
Les activitats estan supeditades al número d’alumnes inscrits.
o
Els horaris poden tenir modificacions per tal d’ajustar els grups.
o
Us recordem que les activitats han d’estar al corrent de pagament.
o
Si un rebut és retornat, es carregarà 5€ per les despeses bancàries generades.
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o

o
o

BERENAR i JUGAR, ACOLLIDA MATINAL, NATACIÓ i ESCACS no formen part de les activitats
subvencionades perquè ja tenen un preu molt ajustat i per tant no comptabilitzaran a l’hora de les
bonificacions.
La inscripció per a l’activitat ha de ser per a tot l’any.
Els esporàdics a Acollida Matinal cal que telefonin a la monitora: 973 606 440.

Totes les activitats començaran a partir del 5 d’octubre, excepte acollida matinal i berenar i jugar que es
van iniciar el 14 de setembre.
L’assemblea informativa tindrà lloc el proper dia 02 d’octubre a les 9 del vespre al gimnàs de l’escola.
Esperem retrobar-vos-hi per resoldre dubtes o fer els aclariments que cregueu convenients. Per qualsevol
informació complementària, el telèfon del president és: 608859718 (Albert Falguera)
Miralcamp, 23 de setembre de 2015

Junta de l’AMPA ESCOLA SANT MIQUEL
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ
Ompliu aquesta butlleta marcant amb una X les activitats en que vulgueu inscriure els vostres fills/es durant
el curs 2015-2016.
Cal que retorneu aquesta butlleta abans del dimecres 30 de setembre a la bústia de l’AMPA.
En/na

...........................................................................................

amb

DNI

........................................,

pare/mare/tutor/a de ................................................................................... del curs ...........................,
sol·licita la inscripció a les activitats extraescolars marcades pel curs 2015-2016.
ACTIVITAT
Acollida matinal
Berenar i jugar

Inscripció curs 2015-2016
 Dilluns  Dimarts  Dimecres  Dijous  Divendres
(En cas de ja saber-ho, marqueu el dia/es que us convingui/n)
 Dilluns  Dimarts  Dimecres  Dijous  Divendres
(En cas de ja saber-ho, marqueu el dia/es que us convingui/n)
 Dilluns  Dijous (Marqueu el dia que més us convingui)

Manualitats
Mecanografia
Multiesports
Anglès
Aprendre jugant
Aeròbic
Escacs
NOTA: La inscripció formal per l’activitat Natació se sol·licitarà a totes les famílies que ja ens han informat
del seu interès un cop sapiguem el dia i hora assignat.
El número de compte bancari per a la domiciliació dels rebuts és el següent (si el voleu modificar)

Signatura,

Miralcamp, _____ setembre de 2015

