Tarragona, juliol 2021

Benvolguts pares, mares i alumnes,
Ens adrecem a vosaltres abans d’iniciar-se el nou curs 2021-2022 per informar-vos de
les activitats extra escolars que l’AMPA ha preparat per als nens i nenes del col·legi, a fi
i efecte que pugueu programar-vos. A principi de curs, us informarem de les diferents
activitats que l’AMPA col·labora amb el col·legi, i per això és necessària la quota de
l’AMPA de 32€ ANUALS per nen/a que es passarà pel banc al mes d’octubre i que a partir
del 3r germà es farà un 25% de descompte.
Tot seguit us relacionem els horaris provisionals previstos de realització de les activitats
extraescolars. Són les activitats i horaris que proposem ara a mode orientatiu (podrien
ser modificades segons inscripcions i disponibilitats professors):

ACTIVITAT
ESCACS
PATINS
KARATE
DANSA

BÀSQUET

GRUPS
Primària
ESO
iniciació
avançat
1r a 6è Primària
Iniciació a la dansa
(p3-p4)
Ballet (P5-2n
primària)
Dansa Moderna (3r
en endavant)
P3-P4-P5 i 1r
2n Primària
3r i 4t Primària

PREU
200 €
200 €
180 €
180 €
175 €

HORARIS
dimarts migdia
dijous migdia
dilluns de 17 a 18:30h
dimecres de 17 a 18:30h
divendres migdia

180 €

dimarts i dijous de 17 a 18:15h

180€

dilluns i dimecres de 17 a 18:15h

180 €
150 €
180 €
250 €

5è Primària

300 €

6è Primària

350 €

1r ESO

350 €

dilluns i dimecres 18:15 a 19:15h
dimarts i dijous de 17 a 18h
dimarts i dijous de 17 a 18h
dilluns/dimecres/divendres de 17 a 18h
dilluns de 17 a 18h i dimecres/divendres de 18
a 19h
dimarts i dijous de 18 a 19h i divendres de 17 a
18h
dilluns de 17:30 a 18:30h (SERRALLO) i
dimecres/divendres de 18 a 19h

INSCRIPCIONS A LES ACTIVITATS I PAGAMENT:
Les inscripcions es realitzaran per la plataforma educativa de la mateixa forma que les
activitats extraescolars proposades per l’escola. El termini d’inscripció és fins el 17 de
setembre. Respecte al pagament es girarà rebut al mes de desembre-gener.

INFORMACIÓ IMPORTANT:
Per a participar a qualsevol activitat s'ha d'estar al corrent de pagament de l'AMPA a
l'inici de la mateixa.
Les activitats extraescolars començaran a partir del dilluns dia 4 d’octubre, a excepció
dels equips de bàsquet federats que començaran abans.
Les activitats han de tenir un mínim d’11 inscrits per tal de poder realitzar-la i n’hi ha
alguna a la qual hi haurà un nombre màxim de places, aquestes places s’ompliran per
ordre d’inscripció.
Us recordem que els germans dels alumnes que facin qualsevol activitat no poden
quedar-se al pati. L'AMPA ofereix el Servei de biblioteca escolar de 17 a 19 h de dilluns
a divendres, a partir de 3r de Primària. Els dies de pluja no hi haurà activitats als patis
del col·legi.
A les activitats esportives és obligatori portar l’uniforme a l’hora de qualsevol competició
(bàsquet: samarreta taronja a partir de P5 i la samarreta i pantalons oficials i dessuadora
a partir de 2n de Primària).
Es demana als pares puntualitat a l’hora de recollir els nens al finalitzar les activitats.
Recordem que inscriure’s en una activitat esportiva de competició suposa l’assistència
regular als entrenaments i el compromís a jugar les competicions al llarg del curs.

Rebeu una cordial salutació.
AMPA Lestonnac-L'Ensenyança

