
INFORMACIÓ INSCRIPCIÓ ACTIVITATS EXTRAESCOLARS “IME” CURS 2021-22: PRIMÀRIA

- Aquest curs es realitzaran dues activitats “IME”:

- PATINATGE: DILLUNS i DIMECRES de 15.30 a 16.30 h.
- BÀSQUET: DIMARTS i DIJOUS de 15.30 a 16.30 h.

- Les activitats començaran el dilluns 4 d'octubre i es realitzaran d'octubre a maig.

-El preu d´aquestes activitats és de 30€ curs complet.

-Aquestes activitats tenen un mínim de 8 o 9 places i un màxim de 15.

-Els alumnes hauran de dur mascaretes tot el temps de l'activitat.

-Les inscripcions es realitzaran a través de l´enllaç al formulari que es troba abaix d´aquesta informació, des de el dijous 16 fins el dimarts
21 de setembre a les 15 hores (No s’admetran inscripcions fora d’aquestes dates).

- Les llistes d´admesos provisionals seran publicades al tauler exterior de l'escola devora la porta principal de l'edifici de primària el dia
22 abans de les 12h, amb el DNI de la persona que faci l'inscripció.

-En cas de més sol·licituds que places ofertades es realitzarà un sorteig el dia 22 a les 13:35 h, devora la barrera de l'entrada principal de
l'escola de primària, per treure dues lletres que determinaran l’ordre d’inici de les llistes. (Segons criteri aprovat en Consell Escolar per
adjudicació de les places).

- Les llistes d´admesos definitives seran publicades al tauler exterior de l'escola devora la porta principal de l'edifici de primària el dia 27
abans de les 14h, amb el DNI de la persona que faci l'inscripció.

- També se'ls informarà sobre la forma  d´efectuar el pagament d´aquestes activitats.



- Si queden sense plaça a l'activitat triada, quedaran en llista d'espera.

- En cas que algú es doni de baixa durant el curs escolar haureu d'omplir la "sol·licitud de baixa" penjada a la pàgina web del centre a
l´apartat "Activitats Extraescolars", que estarà disponible a partir del mes d'octubre i ho comunicarà al monitor/a de l'activitat.

- Totes les activitats han estat aprovades en Consell Escolar.

PRIMÀRIA ACTIVITATS IME

Activitat (mínim - máx) dia preu anual lloc entrada sortida

PATINATGE ( 8 o 9 -15 ) Dilluns i dimecres 30 € pati
primària

porta darrera
(carreró)

porta darrera
(carreró)

BÀSQUET ( 8 o 9 -15 ) Dimarts i dijous 30 € pati
primària

porta darrera
(carreró)

porta darrera
(carreró)


