
ACTIVITAT Matrícula + d´octubre a Desembre a Març a Maig Juny
Novembre Febrer

BALL 42,00 €                                    51,00 €            51,00 €                                17,00 €            

DANSA 32,00 €                                    33,00 €            33,00 €                                11,00 €            

JOCS. P 42,00 €                                    63,00 €            63,00 €                                

TALLERS.T 40,00 €                                    48,00 €            48,00 €                                

IOGA 42,00 €                                    63,00 €            63,00 €                                

ANGLES 50,00 €                                    63,00 €            63,00 €                                

FRANCÉS 42,00 €                                    63,00 €            63,00 €                                

TEATRE 42,00 €                                    63,00 €            63,00 €                                

ESCACS 32,00 €                                    48,00 €            48,00 €                                

PATINATGE 56,00 €                                    63,00 €            63,00 €                                

HANDBALL 20,00 €                                    30,00 €            30,00 €                                

PISCINA 90 € (D´octubre a maig). Es paga en la piscina directament. Els pares es fan càrreg de portar als fills a la 
piscina.

ESCOLETA VESPERTINA:   El preu estimat per a esta activitat es de 20€ al mes per alumne/a amb un mínim de 10 
alumnes. Aquets preu variará en funció del nombre d´alumnes. 
El preu per a dies esporàdics serà de 4€, que es pagarà a la monitora al deixar al xiquet/a.

Per a fer qualsevol extraescolar cal estar al dia del pagament de la quota de l´AMPA (18€) y NO deure diners.
Les activitats es faràn si tenim suficients inscrits
Per a les extraescolars s´obriràn les portes el dilluns i dimecres a les 13:15 i 14:00 h y el dimarts i dijous a les 13:30 h 
per als xiquets que NO es queden al menjador.
ALS ALUMNES QUE NO SIGUEN PUNTUALS NO SE´LS OBRIRA LA PORTA.
Cal depositar a la bústia de l´AMPA fins al dijous 25 de setembre  les fulles de inscripció de les extraescolars y la de 
la piscina.
Esta previst que les activitats comencen el dimecres 1 d´octubre, en cas contrari avisarem.
Els horaris definitius es posaràn el día 29 de setembre en la WEB de l´AMPA (www.ampaalborxi.com), en la web del cole 
i en el tabló d´anuncis de la porta.

NOTA: Per a més informació www.ampaalborxi.com

IMPORTANT:


