INSCRIPCIÓ D’ACTIVITATS PER A PARES, MARES I TUTORS
CURS 2017-2018
Benvolgudes famílies,
Un cop finalitzada la inscripció dels vostres fills i filles a les activitats extraescolars, ara us toca
a vosaltres; mares, pares,tutors/es.
• Les activitats proposades començarien el proper dijous 2 de novembre i acabarien el
dijous 31 de Maig.
En el cas de l’activitat de futbol, aquesta ja ha començat. Ho va fer coincidint amb l’inici
del curs escolar.
• Els preus definitius pel curs 2017-18 de les activitats seran : 11,50 €/mes (per 1 h
setmanal), i de 10 € l’any per a l’activitat de futbol dels dilluns a la nit.
• El pagament de les activitats serà mensual tot i que la inscripció és trimestral. Això vol
dir que en cas de donar-se de baixa es cobrarà el que resti per acabar el trimestre. Això
no afecta a l’activitat de futbol que en aquest cas el pagament serà únic i anual.
• No s’oferiran definitivament les activitats que no tinguin un nombre mínim d’inscrits. Un
cop rebudes totes les inscripcions és quan es podrà elaborar la proposta definitiva pel
curs 2017-2018.
• Per a qualsevol aclariment, opinió o suggeriment sobre les activitats podeu contactar
amb el nostre coordinador Ricard Sabaté (activitatsampajocbola@gmail.com). El podeu
trobar en l’horari de 13:30 a 15:00, al tel 609.32.90.32 o bé al despatx de l’AMPA.
En cas que hi hagués un nombre suficient de mares/pares i tutors/es interessades en realitzar
una activitat que no estès proposada, estarem encantats d’oferir-vos-la. (INDIQUEU-NOS-LA
EN L’APARTAT RESERVAT).
L’horari serà de 20:45-21:45.
El dia de l’activitat també és orientatiu, en cas de tenir alguna preferència indiqueu-ho.
-

Zumba: Activitat dinàmica mitjançant el ball per treballar i tonificar el cos.
Futbol: Partits de futbol per passar l’estona per a pares, mares i tutors, sense
monitor totalment lúdic.
Pilates: Sistema d’entrenament físic y mental útil per mantenir l’equilibri entre cos i
ment millorant l’estabilitat i la fermesa de la columna vertebral.
Grup Gospel Cantar en grup (cor), amb l’objectiu de passar una estona agradable
fent una activitat que ens aportarà benestar físic i emocional.
Dilluns
FÚTBOL
21.45 – 22:45h

Dimarts

Dimecres

Dijous

ZUMBA

GOSPEL

PILATES

Divendres

Retalleu per la línia de punts i dipositeu la butlleta a la bústia situada al mostrador de
consergeria abans del dimarts 24 d’octubre a les 15.00h

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Indiqueu amb una creu les activitats en que us voleu inscriure

Nom pare/mare/tutor/a__________________________________________________
Tel contacte:_____________________
Nom del fill/a ____________________________________________Curs _________
Pilates

Futbol

Zumba

Gospel

Teniu alguna altra proposta?______________________________________________
_____________________________________________________________________
Segons el que es disposa en la LOPD, l’informem que les dades facilitades en aquest formulari, seran tractades per l’AMPA CEIP Joc
de la Bola amb l’objectiu de gestionar el servei/activitat. Podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició
mitjançant carta dirigida al nostre centre, adjuntant fotocòpia del seu DNI, al C/ Segòvia, s/n, CP 25006 de Lleida.

