ESCOLA SANT JOSEP FRANCISCANES
ASSOCIACIÓ ESPORTIVA ESCOLAR SANT JOSEP
ACTIVITATS CURS 2017 – 18
Mataró, 1 de Setembre del 2017
Benvolguts pares :
Ja tenim preparades les activitats pel proper curs amb algunes novetats :
Si hi ha alguna altre proposta d'activitats estem oberts a oferir-la sempre que hi hagi un mínim de nens igual que les
altres activitats es portaran a terme amb un mínim de 10 nens. Totes les activitats ofertades noves que no hi hagi prous
nens al mes de juny inicialment no es realitzaran.
Els horaris previstos i preus de les demés activitats seran els següents :
Dilluns
17 a 18 h
Tennis
P-5 a 4 e.s.o
Futbol p-4 a 4 e.s.o

Dimarts
Voleibol
1º e. Primària a 4 e.s.o

Dimecres

Dijous
Voleibol
1º e. Primària a 4 e.s.o

Patinatge 1º a 4 e.s.o
Esport i Anglès
p-3 a 2º E.P
Ball Zumba
3º e.primària a 4º e.s.o

17,15 a 19
h

Patinatge 1º a 4 e.s.o
Esport i Anglès
p-3 a 2º E.P
Ball Zumba
3º e.primària a 4º e.s.o

divendres

Tennis
p-3 a 4 e.s.o
Futbol p-4 a 4 eso

Marxa Nordica
A partir 16 anys i
mares-pares
Zumba grans
A partir de 16 anys

19 a 20 h

Els preus i modalitats de pagaments serien les següents :
Pagament inicial setembre
Dos dies

190

Dos pagaments
Setembre i desembre
110 – 110

Un dia

130

70 + 70

Pagament mensual
60 euros setembre+(20
euros )x8 mesos
70 +(12)x8 mesos

Marxa nòrdica - Es farà un grup de mares-pares i alumnes a partir de 16 anys. Es tracta d'aprendre una manera de caminar amb pals.
Es farà una mica de tècnica i sortides a caminar. També hi ha previstes sortides alguns dissabtes o diumenges a concretar. Ho farà la
Carme bruguera professora de l'escola. Es donarà informació a les reunions de pares inicials. Per més informació podeu envia un
email a : cbruguera@santjosepfranciscanes.es
Descomptes : dos germans o més i per apuntar a un nen més de dos dies 10 % del total. No és acumulable el descompte. Recordeu
que és necessari està al corrent de pagament del rebut de l'Ampa per fer les activitats .
El fet d'apuntar-se és compromís de fer l'activitat tot l'any. Si un nen es borra durant l'any no se li retornarà cap import pagat.
Per apuntar-vos heu d'omplir el formulari següent : https://goo.gl/forms/1WLhkR7VQNFXQAFd2 i deixar el rebut del banc a recepció
de l'escola. No es donarà cap nen per apuntat que no porti el rebut a porteria.
El pagament es farà com sempre a : La Caixa compte nº 2100 4864 44 2200018869.
Pels pagaments mensuals a part del pagament inicial es farà el ingrés a la Caixa i es portarà el rebut del pagament cada mes a l’escola.
Res més i esperant-vos el proper curs practicant esport i fent dels vostres fills un futur saludable :
Atentament
Norbert de Haro Giner
Coordinador de les activitats extra – escolars esportives

