ESCOLA FRANCESC PLATON I SARTI CURS 2019-20
FITXA D’INSCRIPCIÓ
ACOLLIDA MATINS DE 7:45 A 9:00 HORES (Pagaments mensuals)
Nom i cognom del nen/a.....………………………………………………..Curs..... Grup......
43 € de 7:45 A 9:00 H

27 € ½ Hora de 8:30 A 9:00 H

39 € germà

24 € germà

-3.5 € DIARI ESPORÀDIC
-3 € GERMÀ

-2.5 € DIARI ESPORÀDIC
-2. € GERMÀ

Nom i cognom del germà…………………………………………………..Curs..... Grup......
Nom i cognom del germà……………………………........………………..Curs..... Grup......
Correu electrònic..……………………………………………………………............
Telèfons contacte……………………………………………………………….................

ACOLLIDA TARDES DE 16:30 A 18:00 HORES (Pagaments mensuals)

27 € ½ H 16.30 A 17:00 H

45 € 1 H 30’ DIA 16.30 A 18:00 H

24 € germà

42 € germà

.......................................l………………………………………………………….............
Al·lèrgies o malalties……....…………………………………………………..................
Pren medicació?............. Quina?........................................................................................
Abrera, a…………….de……………………………...de 20…...

-2.5 € DIARI ESPORÀDIC
-2. € GERMÀ

-4 € DIARI ESPORÀDIC
-3.5 € GERMÀ

Data començament del servei......................................................................
DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

½ PREU pel 3er Germà en cas de quota mensual

5%DESCOMPTE FAMILIA NOMBROSA O MONOPARENTAL

NOM TITULAR……………………………………………………………..
NÚM. DEL COMPTE (IBAN + 20 DÍGITS) ..............................................................

En Cas de fer Activitats extraescolars amb A.Multiesports DIMA a la tarda s’aplicarà
un descompte en la quota d’Acollida:
15 % = 1 dia Activitat extraescolar
30 % = 2 dies
“
“
40 % = 3 dies
“
“
55 % = 4 i 5 dies
“
“
S’HA DE SER SOCI DE L’AMPA PER FER ÚS DEL SERVEI

ACTIVITATS
Els nens fan jocs dirigits de taula (dibuixar, pintar, escriure…) Els més grans poden fer
deures o estudiar. Alguns dies fan alguna activitat de més moviment aprofitant el gimnàs o
pati exterior depenent del temps i algunes manualitats bàsiques amb material reciclat.

IBAN

20 DIGITS
Autorització al servei d’Acollida
Firma i DNI Pares o Tutor

PAGAMENT ALUMNES ESPORÀDICS
QUADRANT EXTRAESCOLAR 2019-20

El pagament del servei esporàdic s’efectuarà de la següent forma:

Si esteu interessats en fer algun taller a la tarda amb A.Multiesports DIMA

1) Mitjançant una transferència per banca electrònica al número de
compte de A.Multiesports DIMA de Cajamar indicant nom i
cognoms de l’alumne.

TALLERS EXTRAESCOLARS
FRANCESC PLATON I SARTI 2018/19
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Dies
DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

ZUMBAAMB
FAMÍLIES
(A partir de P4)

BATUKADA
(P5 fins 6è)

MULTIESPORTS

DIJOUS

DIVENDRES

Horari

2) El comprovant o resguard de pagament del banc cal portar-lo
juntament amb la fitxa d’inscripció omplerta a l’escola i donar-li a
MªJose (CHUS) en horari: 7.45 a 9.00 i de 16.30 a 18.00, allà us el
bescanviaran pel nombre de tiquets pagats. Cal haver pagat
prèviament l ’import del tiquet per fer ús del servei.
INSCRIPCIONS I DATES
Cal portar la documentació següent i entregar-la a la bústia o e-mail de
l’Ampa ampafpsabrera@gmail.com
- El període d'inscripció serà: del 3 de juny fins al 21 de juny, i del 12
al 20 de setembre.
- Fotocòpia en cas de família nombrosa o monoparental
Fitxa d’inscripció omplerta.

ASSOCIACIÓ MULTIESPORTS DIMA
NIF: G65246324
CL BARCELONA 77 2º 3ª
08640 OLESA DE MONTSERRAT
Telèfon: 629926092
e-mail: info@associacio-multiesports-dima.es

www.associacio-multiesports-dima.es

16.30 H
17.30 H

TEATRE
(A partir de P5)

16.30 H
17.30 H
16.30 H
17.45 H

MULTIESPORTS

CUINA
(A partir de P4)

ARTS MARCIALS
(A partir de P5)

PATINATGE
(A partir de P5)

16.30 H
18.00 H

MANUALITATS

APRÈN A COSIR
(A partir de P5)

Demaneu un full d’inscripció d’extraescolars
ARTS MARCIALS: Moviments tècnics del Taekwondo, Karate i Defensa Personal.
ZUMBA/HIP HOP : Taller de balls i música amb coreografies de cançons modernes
APRÈN A COSIR: Treballarem 3 tècniques de cosir diferents com són el Punt de Creu
(brodar figures a partir d’un fil i agulla), Macramé (realitzar polseres amb fils i petits telers)
i la Costura (realitzem petits ninots de roba cosits a mà).
MULTIESPORTS 1 i 2:Gaudir de l’esport, conèixer les normes i regles , practicar i i
participar dels diferents esports d’equip (Fútbol,Bàsquet,Voley...) i individuals
(Atletisme,Bàdminton,Tennis...) en el cas dels petits també es treballa la psicomotricitat.
PATINATGE: Taller d’Iniciació al patinatge amb l’ aprenentatge de moviments bàsics i
senzills que ajudaran a mantenir l’equilibri i a desplaçar-se amb normalitat. Posteriorment
es perfeccionaran moviments complexes, girs, piruetes mitjançant circuits i jocs, juntament
amb la pràctica d’ esports.
MANUALITATS: Taller per potenciar la creativitat i realitzar treballs i objectes amb tot
tipus de material.
CUINA: Taller relacionat amb la creació de plats senzills de menjar i la seva posterior
decoració mitjançant ingredients de cuina fàcils de manipular.
BATUKADA: Taller de música amb coreografies de ritmes moderns que es realitzaran
amb tota mena de material de percussió.
TEATRE: Desenvoluparan una capacitat de fluïdesa e interpretació, enriquiran el
vocabulari. I es potenciarà l’expressió corporal.

