AMPA EIXIMENIS
Comissió d’Extraescolars

CASALET DEL 6 AL 21 DE JUNY DE 2017
Benvolgudes famílies,
Durant els dies de jornada intensiva de l’escola, del 6 al 21 de Juny, els
alumnes que ho vulguin podran matricular-se als casalets que aquest any
ofereix l’AMPA, tots dos enfocats per a nens i nenes de P3 a 6è.
Aquests són els casalets de:
-

PISCINA (de 15 a 17:15h) al GEiEG de Sant Ponç EL TERMINI DE
MATRICULACIÓ ES DE L’1 DE MARÇ A 10 DE MARÇ.

-

TARDES ARTÍSTIQUES (de 15 a 16:30h) o de (15h a 17:00) a l’Escola
Eiximenis. De moment us informem de l’activitat i més endavant
informarem del període de matrícula.

HORARI
15-17:15h
15-16:30h
15-17:00h

ACTIVITAT
Piscina
Tardes artístiques
Tardes artístiques

PREU
125€
50€
60€

PREU PER MÉS D’UN GERMÀ
122€
48€
58€

CASALET PISCINA:
Es farà un curs de natació al GEiEG de Sant Ponç. L’objectiu és aprendre a
nedar o bé perfeccionar-ne la tècnica, depenent del nivell dels nens. El curs
inclourà:
•
•
•
•
•

Monitoratge d’acompanyament i recollida des de l’escola fins a la piscina.
Els monitors s’encarregaran d’ajudar a canviar tots els inscrits i de tornar-los
a l’escola.
Transport (autobús) diari per anar i tornar de l’escola a la piscina.
Curset de natació de 45 minuts per grups segons nivell i edat.
Tècnics de natació, titulats per la Federació Catalana de Natació.
Material de flotació per a aquells alumnes que encara n’hagin de fer ús.
HORARI: de 14:50 a 17:15h (pot allargar-se 10 minuts depenent del
trànsit)
EDATS: de P3 a 6è.
En funció del nombre d’inscrits s’hauran de fer dos torns
LLOC: GEiEG de Sant Ponç

PREU: 125€ per alumne. En cas de diversos germans inscrits al casalet
de natació, el preu per alumne serà de 122 €.
TERMINI DE MATRICULACIÓ; DE L’1 DE MARÇ AL 10 DE MARÇ.

CASALET DE TARDES ARTÍSTIQUES a l’Escola:
Cada tarda l’activitat principal serà una manualitat (fang, scrapbook, pintura,
costura, ...). Cada participant podrà endur-se les seves manualitats a casa.
Compaginarem la basant més artística, amb esport, jocs de tot tipus, jocs
d’aigua, inflables, ...
Un cop s’hagi formalitzat la matricula s’enviarà a les famílies inscrites la
planificació setmanal de les activitats que es portaran a terme.
Durant el casal, les famílies podran veure les activitats portades a terme a
través d’un blog.
HORARI: de 15h a 16:30h PREU 50€, amb varis germans 48€
HORARI: de 15h a 17:00h PREU 60€, amb varis germans 58€
EDATS: de P3 a 6è.
LLOC: Escola Eiximenis
PERÍODE MATRÍCULA: PROPERAMENT S’INFORMARÀ

Us adjuntem seguidament el full de matrícula. Rebeu una cordial salutació de la
Comissió d’Extraescolars i casalets de l’AMPA Eiximenis.

Girona, 22 de febrer de 2017

AMPA EIXIMENIS

Comissió d’Extraescolars

FULL DE MATRÍCULA
JUNY 2017

PISCINA– CASALET DE

ALUMNE
Curs
Data de naixement
Núm. Targeta Sanitària
Observacions (aquelles dades
del vostre fill o filla que
creieu que el monitoratge ha
de conèixer)

PARES O TUTORS
Nom i cognoms del pare
Nom i cognoms de la mare
Adreça/població/codi postal
Telèfons de contacte
Correu electrònic
AUTORITZACIÓ (pare/mare/ tutor)

En/Na_______________________________________________,
amb DNI_______________, i com a pare/mare/tutor del
nen/a_________________________________________,
vull
inscriure
el
meu
fill/a
al
casalet
de
_____________________________ de l’AMPA Eiximenis que es
durà a terme del 6 al 21 de juny d 2017.
Girona, a ____ de __________ de 2017.
Signatura:

DOCUMENTS QUE CAL ADJUNTAR

FORMA DE PAGAMENT
DATA LÍMIT DEL PAGAMENT
DADES BANCÀRIES ON S’HA DE FER
L’INGRÉS

ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓ

Full de matrícula signat pel pare/mare/tutor.
Fotocòpia de la targeta de la Seguretat Social o
de la mútua on està inscrit l’alumne/a.
- Comprovant de pagament bancari.
Pagament únic
10 de març de 2017
BBVA Oficina C/ Nou
ES 62.0182.6317.15.0200075267
Especifiqueu al concepte: nom i curs del nen/a, i el
casalet corresponent.
Consergeria de l’AMPA Eiximenis.
-

