Escolàpies Sabadell
C/ Sant Josep 21, 08202 Sabadell (Barcelona)
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Sabadell, 18 de setembre de 2015
Benvolgudes famílies,
Ens adrecem a vosaltres per informar-vos de les activitats extraescolars per a aquest curs:
Buscant millorar els nostres serveis, aquest curs gestionaran les activitats extraescolars l’empresa
Diver-esport, que ja va organitzar el passat Casal d’estiu.
-

-

Les inscripcions es faran els dies 21, 22 i 23 de setembre. Caldrà retornar el full
d’inscripció amb totes les dades a la porteria.
No s’admetran inscripcions fora de termini. Per fer-ho caldrà parlar directament amb
direcció.
Per tal de dur a terme l’activitat caldrà que s’inscriguin un mínim de 8 alumnes. En
cas contrari l’activitat no s’iniciarà.
La inscripció comporta el compromís d’assistir a l’activitat com a mínim durant el primer
trimestre.
Les activitats de dos dies poden fer-se només un dia. Ja s’especifica el preu.
Els germans inscrits en alguna activitat tindran un 10% de descompte.
Les activitats es faran des de l’1 d’octubre del 2015 al 31 de maig de 2016.
Totes les activitats per a l’alumnat són de 17h a 18h. La recollida es farà per porteria.
Es prega la màxima puntualitat.
L’alumnat pot portar berenar i beguda per prendre abans de l’activitat. Aquest alumnat
estarà a càrrec dels monitors quan surtin de les aules. En cap cas es podrà sortir de
l’escola abans de començar l’activitat.
Les quotes són prorratejades d’octubre a maig. Es girarà el rebut entre l’1 i el 5 de cada
mes per avançat. Qualsevol modificació cal notificar-la a secretaria abans del dia 20 del
mes.

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS - CURS 2015 / 2016
Marqueu amb una X les activitats on us voleu inscriure
INFANTIL
Anglès
Multiesport
Balls moderns
Patinatge en línia

Dimarts i dijous de 17h a 18hh
Dilluns i dimecres de 17h a 18hh
Dilluns i dimecres de 17h a 18hh
Dimarts i dijous de 17h a 18hh

30€
28€
28€
28€
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PRIMÀRIA
Anglès
Bàsquet
Balls moderns
Patinatge en línia
Teatre

Dimarts i dijous de 17h a 18h
Dilluns i dimecres de 17h a 18h
Dilluns i dimecres de 17h a 18h
Dimarts i dijous de 17h a 18h
Dimarts de 17 a 18h

30€
28€
28€
28€
20€
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28€
28€
20€
18€
18€
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ESO
Bàsquet
Balls moderns
Teatre
Zumba
Pilates

Dilluns i dimecres de 17h a 18h
Dilluns i dimecres de 17h a 18h
Dimarts de 17 a 18h
Dilluns de 17h a 18h
Dimarts de 13h a 14h

Ping pong mixte
Bàsquet femení
QiGong
Zumba
Pilates

Dilluns vespre
Dimecres de 21h a 22h
Dimarts i dijous de 18 a 19h
Dilluns de 17h a 18h
Dimarts de 13h a 14h

ADULTS
a concretar
a concretar
a concretar
18€ / mes
18€ / mes

En el cas que es vulgui realitzar una activitat (excepte les d’adults) només un dia a la setmana el
preu d’aquesta serà de 18€/mensuals, excepte en el cas d’anglès que tindrà un cost de
20€/mensuals (si és així, anoteu l’activitat i el dia de realització a l’apartat d’observacions).
També cal autoritzar per escrit si algun/a alumne/a de primària pot marxar sol/a quan acabi
l’activitat.
OBSERVACIONS:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
DADES DE L’ALUMNE/A:
Nom i cognoms: __________________________________________________________________
Curs: ___________________________________________________________________________
Em dono per informat/ada de les condicions abans descrites per a dur a terme les activitats
extraescolars.
Signatura de mare, pare o tutor legal:
Sabadell: .................. de setembre 2015
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