La Garriga, juny de 2020.

Benvolgudes famílies,
Us informem de les activitats esportives, amb els seus horaris, que es duran a terme a l’escola durant el curs
escolar 2020-21 en el programa d’esport extraescolar. L’activitat s’iniciarà el mes d’octubre de 2020 i finalitzarà
el mes de maig de 2021.
La realització o no d’aquesta activitat, dependrà que hi hagi un mínim d’alumnes inscrits. A partir d’aquest
mínim, el preu variarà en funció del volum d’alumnat.
1r., 2n., 3r., 4rt., 5è. i 6è. EDUCACIÓ PRIMÀRIA:
Els alumnes de 1r i 2n (mixt), faran iniciació esportiva dos dies per setmana a la pista de l’escola i un tercer
dia d’activitat (escola esportiva) els dissabtes al matí conjuntament amb alumnes dels mateixos cursos
d’altres escoles de La Garriga depenent del nombre d’alumnes.
Així doncs podran fer un, dos o tres dies d’activitat.
Dies i horaris:
1r. i 2n.
 Dimarts i dijous de 17:00 a 18:00 h. a l’escola
 Dissabtes pel matí al pavelló de Can Noguera (a partir de novembre)
3r. i 4t.
 Dimarts i dijous de 17:00 a 18:00 h. a l’escola
 Dissabtes pel matí al pavelló de Can Noguera (a partir de novembre)
5è. i 6è.
 Dimarts i dijous de 17:00 a 18:00 h. a l’escola
 Dissabtes pel matí al pavelló de Can Noguera (a partir de novembre)
La quota d’esport extraescolar serà de 33,97€ mensuals per dos dies o 18,49€ mensuals per un dia. Aquesta
activitat pot experimentar alguna variació depenent del nombre d’alumnes inscrits.
El Consell Esportiu del Vallés Oriental farà un càrrec de 9€ per alumne/any corresponent a l’assegurança de la
quota de participació al Programa Jocs Esportius Escolars
Les famílies interessades poden complimentar la butlleta i seria de gran utilitat per a l’organització del centre
que ens l’entreguéssiu el més aviat possible.
Cordialment,
Felip Joan de Dalmases Thió
Director
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BUTLLETA ESPORT EXTRAESCOLAR 2020-21 a Primària
Els
senyors:.....................................................................................................
pares
de
l’alumne/a
................................................................. que farà (1r., 2n., 3r. 4t, 5è. o 6è.)…………………curs de Primària, el curs
2020-21, inscriuen al seu fill/a esport extraescolar del proper curs escolar.
Estic assabentat/ ada que el Consell Esportiu del Vallés Oriental farà un càrrec de 9€ per alumne/any
corresponent a l’assegurança de la quota de participació al Programa Jocs Esportius Escolars
 1 dia

 2 dies

Signatura mare/pare:........................................................................
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