Natació de P3 fins a 6è
Jornada intensiva curs 16/17

Benvolgudes famílies,
Aquest any tornem a oferir el curset intensiu de natació al mes de juny.
Dates del curset: del 5 al 21 de juny.
Horari del curset de natació : de 15:15 a 16:00h. (El preu inclou el servei de monitoratge, fins l’hora de sortida 16:45h.)
Preu: 95€
Organització pels nens i nenes que SÍ que es queden a dinar
Els nens i nenes de P3 fins a 6è sortiran amb els monitors corresponents de l’escola a les 14:45h. en autocar per
realitzar el curset de 15:15 a 16:00h una vegada finalitzat el curset, a les 16:20h. tornaran a l’escola en autocar.
Organització pels nens i nenes que NO es queden a dinar
Els nens i nenes que facin el curset però no es queden a dinar, hauran d’estar a l’escola a les 14:35h. i afegir-se al seu
grup per marxar puntuals. Aquests nens hauran d’entrar a l’escola per l’Avinguda Arraona.
Recollida dels nens i nenes
Donat que l’autocar els retorna a l’escola, el pare/mare o la persona autoritzada haurà de recollir-los a les 16:45h. a
l’escola, per la porta de St. Quirze Jardí. Aquests nens i nenes tenen cobert el servei de monitoratge fins a les 16:45h.
per tant, aquells nens/es que facin activitats extraescolars a posteriori, es quedaran en l’escola per a continuar l’activitat
que correspongui.
Si esteu interessats a què el vostre fill/a faci aquest curset de natació, cal que ompliu aquest full i el dipositeu a la bústia
l’AMPA o per correu electrònic a extraescolars@ampapurisalas.cat abans del 24 de maig

NOTA: Totes les activitats extraescolars finalitzaran el dia 21 de juny, excepte la natació dels dimecres que
finalitzarà el 31 de maig i l’anglès del migdia que acabarà el dia 1 de juny.
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Curs_______
Nom i cognoms_______________________________________________________
Es queda a dinar, a l’escola?

Sí

 No 

Desprès de l’activitat marxarà sol/sola? Sí

 No 

Qui el/la recollirà a l’hora de la sortida?_______________________________________________________________
Fa extraescolars a la tarda?__________Quina?__________________________________________________________
Signatura pare, mare o tutor/a.

