Altres
Organització
Un any més l’AMPA aposta per la millora contínua. Amb l’objectiu de
donar el millor servei als nostres associats, seguirem col·laborant amb
Dlleure, l’Ajuntament de Granollers amb el programa Club a l’Escola i el
Club d’escacs.
Malalties i necessitats especials
Si el nen/a pateix alguna malaltia o impediment per fer alguna activitat
física, cal notificar-ho a la coordinadora d’extraescolars.
Canvis o baixes
No es retornaran els diners si l’infant causa baixa sense motius justificats.
Es permetrà un canvi d’activitat, si les condicions ho permeten, però en
cap cas es farà devolució de la quota de l’activitat.
Temes econòmics
L’AMPA i l’empresa DLleure gestionaran els rebuts. En el supòsit de dos o
més participants de la mateixa família, es permetrà ajornar els pagaments
prèvia acceptació de la sol·licitud. En casos puntuals, es pot arribar a
un acord de pagament amb l'AMPA.

REUNIÓ INFORMATIVA
AMPA
Escola Municipal
Salvador Llobet

Activitats extraescolars 2017-18
Divendres, 15 de setembre, a les 16.45h.
A l’Escola (servei d’acollida gratuït)

Més informació:
www.ampasalvadorllobet.cat
www.facebook.com/ampasalvadorllobet
O bé contactar amb nosaltres directament a través del correu:
ampallobet@gmail.com o al coordinador d’extraescolars
activitatsampallobet@gmail.com.

Programació de les activitats extraescolars
ACTIVITAT

CURS

DIA

PREU
CURS

Còmic
Iniciació al Francès
BelIuga’t

3r-6è
4t-6è
P5-2n

MIGDIA (1h)
Dilluns
140€
Dimarts
140€
Dimecres
140€

Escacs

1r-6è

Dijous

Mecanografia

4t-6è
Divendres
140€
TARDA (16:30-18:00)
Dilluns i
Dimecres

85€(**)

Bàsquet

3r-6è

Dilluns i
Dimecres

85€(**)

Bàdminton

3r-6è

Dilluns i
Dimecres

85€(**)

Voleibol

3r-6è

Dimarts i
Dijous

85€(**)

Teatre musical *
Poliesportiu *
Cuina Freda
Minimúsics *

Dilluns
Dimarts
Dimarts
Dimecres

152€
152€
200€
152€

Robòtica

P4-2n
P3-P5
1r-6è
P3-P5
1r-3r
4t-6è

Dimecres

290€

Edició de video
Manualitats *
Escacs

3r-6è
P3-P5
1r-6è

Dijous
Dijous
Dijous

200€
152€
130€

Bàsquet–Volei–Handbol

Un esport per trimestre.
L’ordre pot canviar segons
necesitats del clubs.

El club els porta de l’escola
al Pavelló Congost. S’han de
recollir en el Pavelló.

(Reborn)

Escalada
(IndorWall)

Documentació / Inscripcions
• Còpia Targeta Sanitària.
• Butlleta inscripció.
• Inscripció soci/a AMPA (Ordre SEPA) en cas que no ho sigueu encara
• Ordre SEPA Dlleure (menys per Multiesports, Volei, Bàdminton i
Escacs).
Podeu entregar la documentació a la bústia de l’AMPA, per email a
l’adreça info@dlleure.cat o presencialment els dies: 18, 19 i 20 de
setembre de 16:30 a 18:00h a l’escola, on el coordinador d’extraescolars
us ajudarà.
Preus i promocions:
Els preus de les activitats són els marcats a la taula.
Promoció Tarda (per mateix alumne):
2 activitats marcades amb “*”. Preu final: 260€
3 activitats marcades amb “*”. Preu final: 362€
“**” Les activitats esportives poden variar de preu

En cas necessari, es poden
ajuntar els dos grups.

Activitats amb Descomptes per a socis AMPA
Piscina

Inscripcions fins
el 20 de setembre

110€

1r-4t

Multiesports

COMENTARIS

P36è

Dilluns a divendres.
Escollir un dia de la
setmana

17:30 a18:15
o
18:15 a 19:00

94€/trimestre. Es gestiona
directament amb ReBorn.

P46è

Dilluns a divendres
tarda
Dissabtes matí

17:30 a 18:45
o
10:00 a 11:15

85€/trimestre o 230€/curs. Es
gestiona directament amb
IndoorWall. Activitat de
setembre a juny. Material no
inclòs. Es pot llogar.

Període de pagaments
L’AMPA o l’empresa DLleure giraran el rebut corresponent.
Activitats de 85-130€
• El rebut es girarà durant el mes d’octubre.
Activitats de 140 a 290€
• 3 rebuts. Octubre (50%), Gener (25%) i Abril (25%)
Realització de les activitats extraescolars
Es desenvoluparan del 2 d’octubre 2017 al 31 de maig de 2018. El mínim
per a realitzar una activitat és de 8 persones inscrites i el màxim de 16. En
el cas que, per qüestions organitzatives, alguna activitat patís algun canvi,
es comunicaria a les persones afectades.
Recordatori quota soci/a de l’AMPA
Es col·labora amb una quota única per família sòcia de 30 € per curs,
que és requisit per participar a aquestes activitats.

