extraescolars

Pare Manyanet

A l’escola ens movem!
Practiquem diversos esports, idiomes, videojocs...
Si voleu gaudir de les nostres extraescolars, trobareu
totes les informacions d’interés per poder inscriure-us...

aquí
INSCRIPCIONS
• Inscripcions ONLINE, del dia 27 de juliol al 21 de setembre.
• La inscripció a les activitats és per a tot el curs escolar.
• Inici de les activitats: el primer dia que correspongui, a
partir del mes d’octubre.
• Fi de les activitats: dia 4 de juny (cursets de natació
consultar dates de finalització a l’Esportiu).
• Les activitats s’abonaran mensualment, d’octubre a maig.

            IDIOMES (*)
2h/setmana
(migdia o tarda)

Ed. Infantil i Ed. Primària

Anglès

77,90 €/mes

ESO

Anglès

87,70 €/mes

(*) nº mínim d’alumnes per a dur a terme l’activitat: 12
Es realitzarà sessió informativa al mes de setembre. Els enviarem informació.
CREACIÓ DE VIDEOJOCS (*)
2h/setmana
(17:30-18:30)

ESO

            85 €/mes

(*) nº mínim d’alumnes per a dur a terme l’activitat: 9

SERVEI DE GUARDERIA

De P3 a 3r Primària

7:45 a 9:00h

45,50 €/mes

8:00a 9:00h

41,50 €/mes

8:15 a 9:00h

37,00 €/mes

17:15 a18:00

37,00 €/mes

TORNEM A FER JUDO am
b la màxima seguretat
!
Sense contacte, amb
higiene. Oferint el ma
te
ix
de
sempre adaptats a la
nova normalitat.

JUDO
P5 i 1r Primària
(iniciació) (*)

1 dia/set.

Dc 17:15 a 18:15h

36 €/mes

1r, 2n i 3r** Primària
(iniciats)

2 dies/set.

Dll i Dv17:15 a 18:15h

58 €/mes

3r**, 4t, 5è i 6è** Primària

2 dies/set.

Dll i Dc 18:20 a 19:20h

58 €/mes

6è** Primària i ESO

2 dies/set.

Dll i Dc 19:25 a 20:25h

58 €/mes

Batx. i adults

2 dies/set.

Dll 20:30 a 21:45h i
Dv (18:30 a 20:00h)

Info.
Esportiu

Màxim 20 alumnes/grup
(*) alumnes que no han fet judo abans.
(**) en funció del nivell de l’alumne/a, segons criteri del professor.
Compra kimono: A l’inici del curs se us enviarà una circular per poder adquirir-lo a través del
professor/a.			
Més info: josepjudo@gmail.com

ESCOLA D’INICIACIÓ ESPORTIVA
P5 i 1r Primària

64,50 €/mes

17:15 a 18:15h dll i dc

Divendres: partits voluntaris pels nens de multiesportiva (bàsquet o futbol)

MULTIMÈDIA (Psicomotricitat) (*)
P4

64,50 €/mes

17:15 a 18:15h dm i dj

(*) nº mínim d’alumnes per a dur a terme l’activitat: 5

CURSETS DE NATACIÓ (matriculació a l’Esportiu)
de dilluns a divendres

Inici a P3

17:15 a 18:00h
18:00 a 18:45h
18:45 a 19:30h

nº dies/setm.
(d’oct. a juny)
1

24,30 €/mes

2

32,90 €/mes

3

38,30 €/mes

4

44,50 €/mes

5

46,50 €/mes

L’accès a les instal·lacions es farà mitjançant una polsera electrònica.
Cost polsera: 10 € (recuperable al retornar-la)

!

El compromís per a les activitats és per tot el curs!

És important que prengueu especial atenció a aquesta indicació per a la bona
convivència escola-família i preguem que respecteu el seu compliment.

