
El/la nen/a                                                                                                                   que el curs 2011-2012 farà el          CURS vol fer la/les següent/s activitat/s:

            FUTBOL SALA                FUNKY                   PATINANTGE    PSICOMOTRICITAT

RECORDEU QUE US PODEU APUNTAR A MÉS D’UNA ACTIVITAT, SI VOLEU.

FEU-NOS ARRIBAR AQUESTA BUTLLETA FORMALITZADA QUAN ABANS MILLOR, 
LES PLACES QUEDARAN COBERTES PER ORDRE D’ARRIBADA DE LES SOL·LICITUDS.

EXTRAESCOLARS

Cada dia de les 17 h a les 18,30 h a l’escola (excepte divendres).
Places limitades. Preu: 18 euros/mes/activitat

El preu pel curs 2013-14 serà de 18 euros al mes i es 
pagarà per trimestres.

Si algun grup de nens tingués una idea o 
proposta d’un esport diferent, ens ho 
podeu fer saber i es tindrà en compte.
Per qualsevol dubte, aclariment, 
proposta, us podeu posar en contacte 
amb l’Imma Montero que, com sabeu, 
és la mestre responsable de l’escola 
que es cuida de la coordinació de les 
extraescolars esportives.

Moltes gràcies per la vostra 
col·laboració i bones vacances!!!

- Per e-mail a l’adreça: junta@ampa-andersen.cat  

- A la bústia exterior de l’escola

- A la secretaria, de les 9 a les 14 h durant el mes de juliol i 

1a quinzena de setembre.

- Al telèfon d’en Pep Febrer:  629329558

Com fer arribar la sol·licitud
Dilluns: Funky 1r-2n-3r
 Patinatge 
Dimarts:    Futbol 3r-4t-5è-6è
Dimecres: Futbol P5-1r-2n
 Psicomotricitat P4-P5
Dijous: Funky 4t-5è-6è

Horaris i activitats:

COMUNICAT
CURS 2013/2014

e-mail: info@ampa-andersen.cat

EXTRAESCOLARS ESPORTIVES curs 2013-2014
Benvolguts pares i mares de l’escola,
Us recordem que les extraescolars esportives acaben el curs el dia 20 de juny i que ja estem preparant les del curs vinent. De cara  
l’any vinent gairebé no canvia res, es mantenen els mateixos dies per les activitats i continuaran amb nosaltres els mateixos 
monitors. 
Penseu que  com mes aviat ens feu arribar la sol·licitud, més aviat podrem començar a organitzar les activitats. Al mateix temps 
ja donem voltes en com podem organitzar la propera jornada esportiva.

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ A LES ACTIVITATS ESPORTIVES / CURS 2011-2012

ATENCIÓ! 
LES ACTIVITATS 
COMENÇARAN 
DILLUNS 16 DE 

SETEMBRE!


