EXTRAESCOLARS INSCRIPCIÓ 5è- CURS 2014-2015
HORARI

Activitat

Preu
Matricula

Dia de la Setmana

Acollida matí
Acollida matí
Acollida matí
08:00-09:00
Acollida matí
Acollida matí

Preu
Mensual

Observacions

Tots els dies
4 dies
3 dies
2 dies
Un dia fixe

33,00 €
29,00 €
21,00 €
15,00 €
8,00 €

Acollida puntual
08:30-9:00 Mitja Acollida diària

Esporàdic

3,00 €

Tots els dies

20,00 €

Francès

Dia segons nivell 1 dia a la setmana

14:00-15:00

CORAL

20 €

22,00 € Activitat de Migdia
23,50 € Activitat de Migdia

20 €

40,00 € 10% de descompte per germans

Dl
Dm

Dj

Anglès

Preu trimestral - Recollida a la

Ludoteca
Escacs
Arts Plàstiques

Dm

Dc

Dj

Dv
Dv

Dl

16:30-17:30
Funky

Dm

Dj

23,90 € Ludoteca Centre Cívic
27,83 €
22,00 €
1 dia 18,50€
2 dies 25€

Futbol

Dl

Dc

1 dia 18,50€ Competició: 1 FASE 28€ /
2 dies 25€ 2 FASES 31€ (aprox)

Bàsquet

Dl

Dc

1 dia 18,50€ Possibilitat de competició: 1 FASE
2 dies 25€ 28€/ 2 FASES 31€ (aprox)

Gimnàstica Rítmica
Patinatge
Esgrima
Volei
16:30-18:00
Circ

Dm
Dj
Dc
Dv
Dv

20,50 €
20,50 €
17,50 € Recollida a l'Estació del nord
20,50 €
20,50 €

Teatre Musical

Dc

10% de descompte si t'apuntes a dues
o més activitats de Companyia
26,50 € Nocturna

Xinès

Dc

20,00 €

Marcar

10% de descompte si t'apuntes a dues
o més activitats de Companyia
31,50 € Nocturna

16:30-18:30
Teatre

Dj

Acollida tarda
Acollida tarda
Acollida tarda
16:30-17:30
Acollida tarda
Acollida tarda
Acollida puntual
16:30-18:00 Piscina

Tots els dies
4 dies
3 dies
2 dies
Un dia fixe

33,00 €
29,00 €
21,00 €
15,00 €
8,00 €

Esporàdic

3,00 €
Dv

33.50 € Recollida a l'estació del Nord

NOM I COGNOMS
COMPTE CORRENT

TITULAR

Correu electrònic
Telèfon
He llegit les normes de funcionament de les activitats i les accepto (normes al revers
del Full)

SI
NO
SI
NO

Cessió drets d'imatge a l'AMPA

Cessió drets d'imatge a l'empresa d'extraescolars

FORT PIENC

NORMATIVA REDUIDA D’ ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 2014-2015
OBJECTIUS:
Les activitats extraescolars que organitzem, tenen un caràcter marcadament lúdic per
respectar la necessitat d'esbarjo dels nostres fills i filles després de tota una jornada d’estudi.
L’activitat lúdica ha de ser el millor recurs didàctic per aprendre.
Les famílies rebran un informe dos cops l’any on es comentaran els aspectes més rellevants del
nen en l’activitat.
GESTIÓ
Les activitats extraescolars són oferides per diferents empreses escollides per la comissió
d'extraescolars de l'AMPA.
Podeu veure l'activitat que fa cada empresa a la taula que trobareu al final del document.
PERÍODE INSCRIPCIONS:
PRIMER PERÍODE: Del 18 de juny al 5 de Juliol del 2014.
SEGON PERÍODE: Del 15 al 26 de setembre del 2014
Els fulls d’inscripció són per curs i l’AMPA s’encarregarà de repartir-lo a les diferents empreses
d’extraescolars.
Recordeu que cal ser soci de l’AMPA per poder gaudir de les activitats extraescolars. La
quota de soci del curs vinent es cobrarà a l'octubre.
COMENÇAMENT DE LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS:
Per aquells nens inscrits durant el PRIMER PERÍODE: Les activitats extraescolars començaran
el 15 de setembre i acabaran al juny.(Excepte Anglès, Francès, Música, Coral i piscina per P3
que començaran a partir de l’1 d’octubre).
Per aquells nens inscrits durant el SEGON PERÍODE: Les activitats extraescolars començaran
l’1 d’octubre.

FUNCIONAMENT DE LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS:
Altes: Consultar a la coordinadora sobre les places disponibles de l’activitat i notificar per escrit
abans del dia 22 del mes anterior a l'alta.
Baixes: Notificar a la coordinadora per escrit abans del dia 22 del mes anterior a la baixa, si no
es cobrarà el més següent sencer.
Canvis d’activitat: Es recomana parlar abans amb el responsable de l’empresa que gestiona
l’activitat. Si finalment es vol fer el canvi, aquest s’haurà de demanar per escrit i només es
podrà fer si hi ha places disponibles.
Queixes: Per aspectes concrets del desenvolupament de l’activitat, es recomana contactar
amb els responsables de l’empresa que gestiona l’activitat i sempre amb còpia al correu de
l’AMPA per tal que podem fer seguiment de les incidències detectades.
Rebuts retornats: En cas de que un rebut sigui retornat l’empresa responsable de l’activitat
notificarà a la família que el rebut ha estat retornat i cobrarà una penalització de 1,50 euros.

Permanència:
Durant el primer trimestre de l’any no es podran fer canvis d’activitat. El altres trimestres es
podran fer canvis, sempre que hi hagin places i havent-ho parlat amb la coordinadora. Això no
és d’aplicació en l’acollida de matins i/o tardes.
Les activitats proposades es faran sempre i quan el nombre d'inscrits superi una ràtio mínima
que la faci viable.
En cas que el nombre d’inscrits superi el nombre màxim previst per cada activitat, es realitzaria
un sorteig (no es tindrà en compte l’ordre d’inscripció).
NORMES DE COMPORTAMENT
Els nens i nenes que assisteixen a les diferents activitats extraescolars han de complir les
normes de comportament de cada activitat. En cas de no respectar-les, faltar al respecte als
monitors o tenir una actitud distorsionadora que eviti el normal funcionament de l’activitat el
nen o nena serà amonestat i la família avisada, en cas de que l’actitud no millori i després de
parlar-ho amb un representant de l’AMPA i un de la direcció del centre el nen o nena podrà ser
expulsat de l’activitat.
TRASPÀS ESCOLA-ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
●

●
●

Els nens i nenes d'infantil (P3, P4 i P5) seran recollits pels monitors de les activitats a
les que estiguin apuntats de forma regular a l'aula. O pel monitor d'acollida puntual
sempre que es comuniqui amb antelació mitjançant el full d'avisos corresponent.
Els nens i nenes de 1r i 2n, són portats per les mestres al pati on els esperen els
monitors de les activitats a les que estan apuntats.
Els nens i nenes de 3r fins a 6è, que tenen permís per sortir sols a la plaça, seran
responsables de dirigir-se cap a les activitats extraescolars a les que estiguin apuntats,
els monitors els esperaran al pati.

L'escola no es fa responsable de la no assistència dels nens i nenes de 3r a 6è a les activitats i
les empreses d'activitats extraescolars ni l'AMPA se'n fan responsables si el nen o nena no es
presenta a l'activitat a la que està apuntat.
Les famílies que apuntin als seus fills a alguna activitat extra-escolar, accepten les normes
exposades i es comprometen a complir-les.

IMPORTANT: PODEU TROBAR AQUEST DOCUMENT COMPLERT A LA WEB DE L’AMPA
http://www.ampafortpienc.org/blog/extraescolars

