
   
                    
           INSCRIPCIÓ D’ACTIVITATS EXTRAESCOLARS DE L´IME  CURS 2019-2020 

 

Es realitzaran d’octubre a maig, de dilluns a dijous de 15,30 a 16,30 h, començaran el dimarts 1 d’octubre 

i el dimecres 2 d’octubre.              

                                                         PRIMÀRIA                                                                     

Si esteu interessats en què el vostre fill/a participi en alguna d’elles ho marquin a la graella corresponent del quadre 

d’activitats  adjunt  i ho entreguin a la tutora/or del seu fill/a o a la secretaria de primària  de les 9,10 a les 10,00 

h: El dimecres 18 i el dijous 19 de setembre (No s’admetran inscripcions fora d’aquestes dates).  

 

D/Dnya.......................................................................................................................................................pare/mare 

de l’alumne/a............................................................ .............................................................................................. 

del curs..............grup........, data de naixement........................................domicili..................................................... 

cp..............població..........................................................................................telèfon o 

mòbil...........................................................  

estic interessat/ada en què el meu fill/a participi en la/les següent/s activitat/s extraescolar/s: 

                                                           
HANDBOL (balonmano) 

(UN GRUP) 

Organitza : IME. 

Quota anual : 30 euros  

Dies : Dilluns i  Dimecres 

Grups de: mínim 12 

 màxim 20 

 JUDO.   (UN GRUP)                                                                       

Organitza : IME. 

Quota anual : 30 euros  

Dies : Dilluns i  Dimecres 

Grup de: mínim 12 

 màxim 15 

 

 PATINATGE ARTÍSTIC.   

 (UN GRUP)                                                                           

Organitza : IME 

Quota anual : 30 euros  

Dies : Dilluns i Dimecres 

Grups de: mínim 12 màxim 20 

 

 

BASQUET. (DOS 

GRUPS) 

Organitza: IME. 

Quota anual: 30 euros  

Dies : Dimarts i Dijous 

Grups de: mínim 12   

màxim 15 

 

 FUTBOL (DOS GRUPS): de 

1r a 5è 

Organitza: IME. 

Quota anual: 30 euros  

Dies : Dimarts i Dijous 

Grups de: mínim 12   

màxim 15 

 

 GIMNÀSTICA RÍTMICA. 

(UN GRUP) 

Organitza : IME 

Quota anual: 30 euros    

Dies : Dimarts i Dijous 

Grup de: mínim 12 

 màxim 20 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- En cas que hagi activitats que tinguin  més demanda que oferta , a cada activitat, es realitzarà un sorteig 

públic el dia 25 de setembre a les 13´00 h al Hall de l’escola de primària per treure dues lletres que 

determinaran  l’ordre d’inici de les llistes de cada una d’aquestes activitats. (Segons criteri aprovat aquest 

curs en Consell Escolar per adjudicació de les places) 

- Les llistes d´ admesos a les diferents activitats sortiran publicades en el tauló de primària el dia 26 de 

setembre. (Per favor informin clarament als seus fills/es a quina activitat o activitats estan admesos ) 

- Si queden sense plaça a l’activitat triada, quedaran en llista d’espera i si volen, podran apuntar-se a altra 

activitat amb disponibilitat de places a secretaria del centre i amb horari de secretaria (abans de dia 1 

d’octubre). 

- Totes les activitats han estat aprovades en Consell Escolar. Si qualque activitat, no té la ràtio suficient o no 

dóna el rendiment esperat, el Consell Escolar podrà llevar-la o substituir-la per altra.  

- Per poder realitzar les diferents activitats els nins/es han d’estar inscrits, pagar les quotes, no tenir 

quotes pendents, acceptar i complir la normativa.  En cas contrari es donarà de baixa de l’activitat. 

- Recordem que els usuaris de menjador que no facin activitats extraescolars  tenen activitats dirigides pels 

seus monitors de menjador que entren en el preu de menjador de 15,30 a 16,30 h.       

- Se’ls informarà mitjançant circular el dia 26 de setembre, sobre la forma i dades del pagament de les  

       diferents activitats.  

-      Durant el curs escolar les altes, baixes i/o canvis de les activitats es realitzaran a secretaria de primària.  


