Programa activitats extraescolars curs 17-18

Activitat

Curs/Edat

Dies

Horari

Places

€/trim

P3 i P4 (13-14)
P5 (2012)
P4 i P5 (12-13)

dimecres
dimarts i dijous
dimecres

16.45 a 17.45
16.45 a 17.45
16.45 a 17.45

10
10
10

39,10
52,30
39,10

1r a 3r (09-11)
1r i 2n (10-11)
1r a 3r (09-11)
1r a 3r (09-11)

dilluns
dimarts i dijous
dimarts i dijous
divendres

16.45 a 17.45
16.45 a 17.45
17.15 a 18.15
16.45 a 18

15
15
8
15

39,10
63,50
60,30
45,70

18 a 19.15
18.15 a 19.15
16.45 a 17.45
17.45 a 18.45
17.45 a 18.45
18.15 a 19.15

7
8
15
11
12
8

48,80
60,30
60,30
60,30
60,30
60,30

Activitats motrius
Joc i esport (tast d'anglès)
Iniciació esportiva
Mou-te ballant
Escoles esportives
Aero dance 1
Escola futbol sala i bàsquet
Karate 1 (Escola SAFA)
Patinatge esportiu
Esports individuals
Patinatge artístic
Aero dance 2 (Escola SAFA)
Rítmica 1
Rítmica 2
Bàdminton
Karate 2 (Escola SAFA)

divendres
4t a 6è (06-08) dilluns i dimecres
1r a 4t (08-11)
dimarts i dijous
4t a 6è (06-08)
dimarts i dijous
3r a 6è (06-09) dilluns i dimecres
4t a 6è i ESO (05-08) dimarts i dijous

3r a 6è i ESO (05-09)

Esports col·lectius
Futbol sala pre benjamí
Futbol sala benjamí
Futbol sala pre aleví
Futbol sala aleví
Bàsquet Benjamí

3r (2009)
4t (2008)
5è (2007)
6è (2006)
3r i 4t (08-09)

dilluns i dimecres
dilluns i dimecres
dilluns i dimecres
dimarts i dijous
dimarts i dijous

16.45 a 17.45
16.45 a 17.45
17.45 a 18.45
17.45 a 18.45
16.45 a 17.45

13
13
9
7
9

77,10
77,10
77,10
77,10
78,30

2014
12-13
06-11

dilluns
dilluns
dilluns

17 a 17.45
17 a 17.45
17.50 a 18.35

8
17
25

95,50
95,50
95,50

Natació (Piscina Sant Jordi)
P3
P3-P4
1r a 6è

Informació:
Les activitats poden variar d'horari, anul·lar-se o obrir-se'n de noves en funció de les inscripcions.
Els alumnes que realitzin activitat a primera hora seran recollits a les 16.30 hores pel monitor/a.
Piscina Sant Jordi. Els alumnes seran acompanyats pel monitor a l'inici de l'activitat des de l'Escola Mallorca fins la
Piscina Sant Jordi. En cap cas podran entrar sols a la piscina. Els pares els hauran d'anar a recollir a la Piscina Sant Jordi
un cop acabada l'activitat.
La recollida d'alumnes de piscina de 1r a 6è (2a hora) es farà a l'escola a les 17.15 h. Si ho necessiteu hi ha un servei de
ludoteca de 16.30 a 17.30 h. Demaneu informació a secretaria.

Inscripcions:
Inscripcions juny
12, 13 i 14 de juny, reservat a tots els alumnes de l'Escola Mallorca i infants de fora de l'escola que han
realitzat activitat el curs 16-17.
Despatx de l'AMPA de 15.45 a 18.30 hores.
En cas que hagi més demanda que places en alguna activitat, es prioritzaran primer els alumnes de l'escola i la
continuïtat esportiva (mínim dos trimestres). En cas necessari l'adjudicació es resoldrà per sorteig tot
informant la setmana del 3 de juliol (únicament trucarem a les famílies afectades).
Inscripció online www.ae-eixample.cat
Del 12 al 19 de juny, cal seguir les indicacions que trobareu al web.
Inscripcions setembre
13 i 14 de setembre, inscripcions per a alumnes nous de P3 i places vacants per a la resta d'infants.
Despatx de l'AMPA de 16.45 a 18.30 hores.
En cas que hagi més demanda que places en una activitat, l'adjudicació es resoldrà per sorteig, tot informant
del resultat el dimarts 19 de setembre (únicament trucarem a les famílies afectades). Prioritzaran els alumnes
nous de P3 de l'escola.
Requisits de inscripció:

Fitxa d'inscripció degudament emplenada.
20,00 € (1r pagament ) en el moment de la inscripció
Fotocòpia amb dades bancàries per a domiciliació (2n, 3r i 4t pagament)
És condició necessària estar al corrent de pagament del curs 16-17 i anteriors
Activitat amb competició:
assegurança CEEB (domiciliat amb el 2n pagament)
Fotocòpia CatSalut (el dia de la inscripció)

Inici de les activitats:

Dilluns, 2 d'octubre

Un cop iniciades les activitats l'atenció serà de 17.30 a 18.30 de dilluns a dijous al despatx de l'AMPA.
Reunions informatives:

Extraescolars, dimecres 31 de maig a les 18 h. Menjador escola.
Piscina, dijous 21 de setembre a les 17.30 h. Menjador escola.

Sol·licitud de subvencions a infants i adolescents de 6 a 17 anys (nascuts del 99 al 2011) per a la pràctica
esportiva fora d'horari escolar , demaneu informació a partir del 12 de setembre al vostre coordinador,
adreceu-vos a contacta@ae-eixample.cat o truqueu al 934 234 350.
Per qualsevol modificació de dades, canvi o baixa d'activitat cal adreçar-se al coordinador d'activitats Sergio
Marcaida, al referent de l'escola Mallorca o podeu trucar al 615 270 145 per la tarda a partir de les 17.15 h.

