Escalada a la sala Batec
Per a nens i nenes de P4 fins a 6è

Aquesta activitat es realitza a la Sala Batec.
En aquesta activitat, poden participar des de P4 fins a 6è
de primària.
Els més petits escalen jugant i exploren la vessant
més lúdica, faran escalfament i estiraments.
Els més grans fan escalada barrejada amb jocs.
També es treballa l’equilibri a través de l’slakline, la
coordinació i la seguretat.
Horari de l’activitat de 15.00 a 16.00 h.

Preu de l’activitat: 140€ amb trasllat en autocar i monitor acompanyant fins a les 16.45 h.

Organització pels nens i nenes que SÍ que es queden a dinar
Els nens i nenes de P4 fins a 6è sortiran amb els monitors corresponents de l’escola a les
14:45h. en autocar per realitzar el curset de 15.00 a 16.00 h. una vegada finalitzat el
curset, tornaran a l’escola en autocar per jugar i fer esport a l’escola fins a les 16:45h.
Organització pels nens i nenes que NO es queden a dinar
Els nens i nenes que facin escalada, però no es queden a dinar, hauran d’estar a
l’escola a les 14.35 h. i afegir-se al seu grup per marxar puntuals. Aquests nens hauran
d’entrar a l’escola per l’Avinguda Arraona.
Donat que l’autocar els retorna a l’escola, el pare/mare o la persona autoritzada haurà
de recollir-los a les 16.45 h a l’escola, per la porta de St. Quirze Jardí. Aquests nens i
nenes tenen cobert el servei de monitoratge fins a les 16.45 h. per tant, aquells nens/es
que facin activitats extraescolars a posteriori, es quedaran en l’escola per a continuar
l’activitat que correspongui.
Per inscriure’s a l’activitat haureu d’omplir el full d’inscripció i enviar-lo per correu a
extraescolars@ampapurisalas.cat o dipositar el full a la bústia de l’AMPA abans del 24
de maig

