ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

Curs 2018-2019
13.45 – 14.45 h.

17.15 – 18.15 h.

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

TENNIS TAULA
Iniciació
Monitor:
Josep Francesch

TENNIS TAULA
Avançat
Monitor:
Josep Francesch
VOLEIBOL
3r – 4t ESO
Monitor:

CROS
13.45 – 14.30 h.
Monitor:

ZUMBA
ESO
Monitora:
Natàlia Bonet

A determinar
REFORÇ DE
COMPETÈNCIES
Professora:
Carla Miret

A determinar

REFORÇ DE
COMPETÈNCIES
Professora:
Carla Miret

DIVENDRES

NORMATIVA DE FUNCIONAMENT :
- Els dies de pluja , les activitats esportives al pati es suspendran.
- En cas de mal comportament de l’alumne/a rebreu una carta d’avís . Si la conducta no millora se l’exclourà de l’activitat .
- En cas que no hi hagi un mínim d’inscrits s’intentarà unir-los en un altre grup (amb possible canvi de dia de l’activitat) o no es realitzarà l’activitat.
- Un cop apuntat/ada, no es pot canviar d’activitat fins que no acabi el quadrimestre corresponent.
- Podreu veure informació de les activitats extraescolars al plafó informatiu de l’entrada de l’escola i a la pàgina web www.mdserra.cat
- Per qualsevol dubte o inconvenient parleu amb el professor Xavier Arqué , que és el coordinador de les activitats esportives extraescolars.
Nota : Les activitats es cobraran cada quatre mesos pel banc ( 2 cobraments : octubre i febrer) al número de compte que té l’escola.
El preu de les activitats és :
- 10 euros mensuals (zumba, voleibol, ,cros)
- 15 euros mensuals (tennis taula i reforç de competències)
- 15 euros mensuals (2 activitats sense incloure tennis taula)
- 20 euros mensuals (2 activitats incloent tennis taula)
- reforç de competències (1 dia 15 euros – 2 dies 25 euros)

LES ACTIVITATS COMENÇARAN EL DILLUNS 8 D'OCTUBRE. RETORNEU EL FULL D’INSCRIPCIÓ ABANS DEL DIVENDRES
D’OCTUBRE
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FULL D’INSCRIPCIÓ
L’alumne/a ……………………………….. del curs …........…… del Col·legi Mare de Déu de la Serra de Montblanc , vol participar a les següents activitats del
curs 2018-2019:
□ Cros
Signatura del pare/mare/tutor:

□ Zumba
□ Tennis taula Nivell iniciació
□ Tennis taula Nivell avançat
□ Voleibol
□ Reforç de competències: □ dimarts

□ dimecres

□ 2 dies

