apimacpsf@gmail.com 689 671 167

Margalida Monlau, 59 – 07198 Son Ferriol cpsonferriol.net/apima

PROPOSTA ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 2017-18
ALUMNAT D’EDUCACIÓ INFANTIL (3-6 ANYS)
DILLUNS
ANGLÈS (Grup1)
FÚTBOL
BALLET

DIMARTS
ANGLÈS(Grup2
)
BÀSQUET

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

ANGLÈS (Grup1)

ANGLÈS (Grup 2)

FÚTBOL
BALLET

BÀSQUET

ZUMBA
PATINATGE ARTÍSTIC*

ALUMNAT D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA (6-12 ANYS)
DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

ANGLÈS
(Grup1)
BALLET

ANGLÈS
(Grup2)
BÀSQUET
TALLER
ARTÍSTIC

ANGLÈS
(Grup1)
BALLET

DIJOUS

DIVENDRES
ZUMBA

ANGLÈS (Grup 2)
BÀSQUET

PATINATGE ARTÍSTIC*

TALLER ARTÍSTIC

ROBOTIX – LEGO

∗ Per a l’activitat de patinatge artístic s’empraran patins tradicionals (amb quatre rodes
disposades de dues en dues). En cap cas s’admetran patins “en línea”.
SOCIS

NO SOCIS

ACTIVITAT 2 HORES/SETMANA (15,50 a 16,50h)

22,00 €/mes

33,00 €/mes

ACTIVITATS DE DIVENDRES 1 HORA/SETMANA –excepte robotix/lego(15,50 a 16,50h)

11,00 €/mes

22,00 €/mes

ROBOTIX-LEGO 1 HORA/SETMANA (15,50 a 16,50h)

35,00€/mes

42,00€/mes

25,00€/curs escolar

-

HORARIS I PREUS

QUOTA INSCRIPCIÓ SOCI APIMA
•

Les inscripcions es faran els dies 20 i 21 de setembre de 15.50 a 17.00 al menjador de l’escola. Recordeu que heu
d’emplenar el full de matrícula adjunt i abonar la primera mensualitat el mateix dia de la inscripció. Caldrà
presentar el carnet vigent de l’APIMA per gaudir dels descomptes corresponents

•

INFORMACIÓ IMPORTANT A TENIR EN COMPTE:
o

Aquests mateixos dies, podreu aprofitar per associar-vos a l’APIMA. Tant per als socis nous com per a fer
la renovació serà necessari emplenar els documents adjunts: la butlleta d’inscricpió actualitzada així com
el document d’autorització de tractament de dades personals i drets d’imatge. Aquest darrer ha d’estar
necessàriament signat per ambdós progenitors/tutors. En els casos en que no sigui possible (famílies
monoparentals, progenitors privats legalment de la pàtria potestat, etc.) s’haurà de notificar i justificar
degudament a la secretaria de l’APIMA aportant la documentació acreditativa pertinent (llibre de família,
sentència judicial vigent...).

o

És imprescindible que les famílies ja associades portin el seu carnet de soci per poder renovar-lo.

•

Les activitats amb menys de 12 alumnes no es podran fer. L’APIMA es reserva el dret a possibles modificacions
respecte a dies i horaris en funció de la demanda. En cas de manca de places, els socis de l’APIMA tindran
preferència.

•

Com cada any, us preguem que respecteu al màxim els horaris d’entrada i sortida dels infants a les activitats
extraescolars per tal de garantir el correcte funcionament de les mateixes.

•

Dimecres 27 de setembre es penjarà a la web i al tauler d’anuncis de l’escola la relació d’activitats que finalment es
duran a terme. Les famílies afectades la cancel·lació d’aquelles activitats que no arribin al nº mínim d’alumnes
tindran opció a triar altres activitats dins aquesta mateixa setmana, contactant amb n’Aina.

