AMPA
ÀNGELA ROCA

Estimades famílies,
L’AMPA ens dona la confiança per poder col·laborar amb vosaltres durant el proper curs 2016-2017.
Així doncs, ens agradaria informar-vos sobre allò que pretenem que els vostres fills i filles experimentin i gaudeixin
durant les diferents activitats extraescolars.
La nostra filosofia es basa en treballar l’educació en el lleure des d’una perspectiva àmplia (hàbits, valors, relacions,
participació, diversió...) També treballem, evidentment, les qualitats tècniques i de coneixement necessàries per a
l’execució de cada activitat.
Així doncs, la primera funció educativa que compleixen les activitats extraescolars és mostrar als nens i nenes el
ventall de possibilitats que tenen per omplir i gaudir del seu temps lliure, tot formant-se com a persones a mitjançant
uns valors treballats a través del joc.

HORA

DILLUNS

15.10 a
16.10h

Activitats
ZUMBA
Adults

ofertades
DIMARTS

DIJOUS

ZUMBA
Adults
FUTBOL MIXT
1r a 6è

16:30 a 17:30

DIMECRES

DANSES
URBANES
4t a 6è

JOCS MOTRIUS
P3 a P4

PATINATGE

FUTBOL MIXT
1r -6è

BALL INFANTIL

MULTIESPORT
P5 a 6è

Mínim 10 inscrits per iniciar l’activitat
Associació PAIDO- www.paido.org - info@paido.org - 936378538

Inscripcions

AMPA
ÀNGELA ROCA

Preus de les activitats extraescolars 2016/17
Oct-Nov-Des

Preu 2n trimestre
Gen-Feb-Mar

Preu 3r trimestre
Abri-Mai-1ª set juny

81 €

81 €

60,75€

39 €

39 €

29,25 €

47 €

47 €

35,50 €

42 €

42 €

31,50 €

1 dia/set: 33 €

1 dia/set: 33 €

1 dia/set: 25€

2 dies/set: 66 €

2 dies/set: 66 €

2 dies/set: 50 €

Preu 1r Trimestre

Activitat
Futbol Mixt
2h + partits
Multiesport
Jocs Motrius
Danses
Urbanes
Ball infantil
Patinatge
Zumba Adults

Els NO sòcis del AMPA hauran de pagar 6€ més de quota al mes.
Per l’activitat de zumba la quota s’incrementarà 2€ als no sòcis.

Si vols fer-te sòci envia un correu a ampaaroca@gmail.com
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