Estimades famílies,
Us informem que ja estem preparant les colònies d’estiu 2019, que com els anys
anteriors seran a Cal Diable.
Enguany, les dates que us proposem són:
•
•

Alumnes de P4 a 1r : del dijous 27 al dissabte 29 de juny (amb un cost
aproximat de de 168 euros)
Alumnes de 2on a 6è: del dimarts 25 al dissabte 29 de juny (amb un cost
aproximat de 258 euros)

El període de preinscripció comença el dilluns 18 de març.
Per tal de fer efectiva la reserva, us demanem a totes les famílies que vulgueu
inscriure-hi els vostres fills/es que realitzeu un pagament a compte de 100 euros
(pels alumnes de P4 a 1r) i 150 euros (pels alumnes de 2on a 6è), per mitjà de
transferència al compte corrent de l’AMPA de la Caixa amb núm. d’IBAN: ES05
2100 0841 9702 0079 2184, indicant COLÒNIES + NOM i COGNOM DEL NEN/A
(haureu d’entregar còpia del comprovant a la Susana de l'AMPA).
Novetats importants que plantegem per les colònies d’enguany:
•

Totes les famílies que facin el pagament a compte abans del diumenge 31
de març a les 23.59h tindran prioritat per anar de colònies.
o Si el nombre d’inscrits fins aleshores (31 de març) és menor que les
places que té la casa de colònies tindran la plaça assegurada.
o En cas que a 31 de març ja hi hagi més persones inscrites que les
places que té la casa de colònies, es farà un sorteig per a tots
aquells nens i nenes inscrits dins aquest període (el sorteig es farà a
partir de la lletra del cognom).

•

Si encara hi ha places sobrants, l’1 d’abril s’obrirà un segon període de
preinscripció i podran optar a les colònies totes les famílies que facin el
pagament a compte fins al diumenge 28 d’abril a les 23.59h.
o Si els nombre de nens i nenes inscrites entre el dilluns 1 d’abril i el
diumenge 28 d’abril a les 23.59h és superior al nombre de places
sobrants dels alumnes inscrits fins el 31 de març, es farà un sorteig
per a tots aquells nens i nenes inscrits entre l’1 i el 28 d’abril (el
sorteig es farà a partir de la lletra del cognom).

L’import restant s’haurà de pagar del 3 al 24 de maig, quan us informem del preu
definitiu.
Recordeu que per poder gaudir d'aquestes colònies cal que sigueu famílies del
Fort Pienc i sòcies de l'AMPA (cal haver fet el pagament de la quota anual de
50€).
Hem previst una reunió informativa el dilluns 1 d’abril a les 17h al menjador
de l’escola.
Salutacions,
Comissió d’Extraescolars
AMPA escola Fort Pienc

