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ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
Per tal d’organitzar millor el proper curs 2015-2016 i ampliar la nostra oferta en
activitats extraescolars, es realitzarà una preinscripció que es formalitzarà en
l’oficina els dies 24, 25 i 26 de juny de 11’30 a 12’30h aportant la butlleta que teniu a continuació.

En cas de no aconseguir matrícula suficient (12 alumnes), s’anul·larà l’activitat i es
comunicarà a la pàgina web del col·legi.

dimecres

dijous

divendres

Expressió
Corporal
4 i 5 anys

Teatre
1r, 2n i 3r
Primària

Teatre
4t, 5é i 6é
Primària

Teatre
1r, 2n i 3r
Primària

Teatre
4t, 5é i 6é
Primària

OLIMPÍADA
MATEMÀTICA
5é Primària

ROBOTIX
4t, 5é i 6é Primària
1r i 2n ESO

OLIMPÍADA
MATEMÀTICA
6é Primària
OLIMPÍADA
MATEMÀTICA
1r i 2n ESO
Teatre
ESO

Esport
escolar
4t Primària

PREU DE LES ACTIVITATS:

Esport
escolar
5é i 6é Primària

Esport
escolar
3r i 4t Primària

Robotix 30 €/mes.
Olimpíada matemàtica (5é i 6é de Primària ; 1r i 2n d’ESO): 4 €/mes
Esport escolar: 4 € al mes.
Escola esportiva: 4 € al mes.

PAGAMENT DE LES ACTIVITATS:
•
•

•

Es cobraran, per domiciliació bancària, en el rebut mensual.
En el cas que es retorne algun rebut la família disposarà de 10 dies per a
fer efectiu el pagament a l’oficina del centre. En cas contrari, serà baixa
automàtica i si desitjara continuar amb l’activitat haurà de tornar a pagar la
matrícula.
No es preinscriurà cap alumne/a que tinga pendent de pagament rebuts del
curs 2014-2015 de les activitats complementàries del centre: menjador o
extraescolars, o de material del centre.

Esport
escolar
5é i 6é Primària

3r i 4t Primària

d’escriptura creativa: 14 €/mes.
Teatre Primària 28 €/mes, excepte desembre i abril que serà de 17 €/mes.

Patinatge en línia
5é i 6é Primària
Taller d’escriptura
creativa

17
—
18

Expressió Corporal, Teatre ESO, Patinatge en línia i Taller

dimarts

15:30
—
16:30

Per a l’extraescolar de Robotix, la matrícula serà de 25 € ja que és una activitat
que gestiona una empresa externa a l’escola.

dilluns

13:20
—
14:10

Per tal d’assegurar la continuïtat dels grups al llarg del curs, es cobrarà al rebut
d’octubre una matrícula de 18 € per xiquet/a per a les extraescolars de dues sessions setmanals i una matrícula de 9 € per a les extraescolars d’una sessió setmanal.

12:30
—
13:30

Com que les places són limitades la matrícula es farà segons l’ordre d’entrada de
les sol·licituds i es publicaran els llistats el 3 de juliol.

Al llarg de les primeres setmanes del curs s’enviarà una circular amb els objectius propis de cada extraescolar, així com informació sobre l’organització i
normes de funcionament.

Patinatge
en línia
ESO

Escola
esportiva
1r i 2n Primària

Esport
escolar
ESO

 -----------------------------------------------------------------------------Jo_____________________________________________ pare, mare, tutor/a de l’alumne/a
_______________________________________ del curs (proper curs) _________________
voldria que assistira a l’activitat extraescolar de:

⃞ Expressió Corporal
⃞ Teatre 1r, 2n i 3r Primària
⃞ Teatre 4t, 5é i 6é Primària
⃞ Teatre ESO
⃞ Taller d’escriptura creativa
⃞ Olimpíada matemàtica 5é Primària
⃞ Olimpíada matemàtica 6é Primària
(Sols a emplenar pel centre)

⃞ Olimpíada matemàtica ESO
⃞ Patinatge en línia 5é i 6é Primària
⃞ Patinatge en línia ESO
⃞ Esport escolar
⃞ Escola esportiva
⃞ Robotix 4t, 5é i 6é Primària, 1r i 2n ESO

Algemesí, ______de juny de 2015
Ordre d’inscripció:

