Estimades famílies
Us informem del servei d'ESCOLA VESPERTINA, que tindrà horari d'atenció a
l'alumnat entre les 15:00 i les 17:00 hores, i, com que la valoració de juny ha
estat molt positiva, al setembre, tornem a oferir el curs de natació a partir de
l’últim curs d’infantil.
Els professors que imparteixen la natació seran novament, Juan i Jose.
L'escola Vespertina començarà a funcionar el dia 12 de setembre fins el dia
30, en total seran 15 dies lectius d'escola vespertina.
No hi haurà servei de transport escolar en finalitzar
l'escola vespertina, l'alumnat serà recollit pels familiars a les instal·lacions de
l'escola fins les 17h de la vesprada.
Si alguna família que utilitza transport escolar, opta per utilitzar també
Escola Vespertina, únicament s'abonarà el preu del transport escolar, però
caldrà arreplegar els vostres fills o filles a l'escola.
Al dossier adjunt teniu tota la informació sobre la natació, però us avancem
que va dirigit a l'alumnat de l'últim curs d'infantil (5 anys) i per a alumnat de
primària. (Per motius pedagògics, considerem que l'alumnat de 3 i 4 anys, no té
la preparació necessària per poder inscriure's a aquest servei).
S'organitzarà en dos torns, tot depenent de la demanda. Cal tenir en compte
que es necessita un mínim de 12 alumnes per posar en marxa el grup
de natació i que les places són limitades (es reservaran en funció de
l'ordre de recepció de les sol·licituds).
El curs de natació és complet per a tot el mes, no es pot dividir per dies.
Us informem dels preus de l'escola vespertina i/o del curs de natació:
1. SOLS CURS DE NATACIÓ DE 15H A 16H (del 12 fins el dia 30 de
setembre). A LES 16H CALDRÀ RECOLLIR A L'ALUMNAT: 55€ per
alumne/a
2. CURS DE NATACIÓ + ESCOLA VESPERTINA DE 15H A 17H (del 12 fins
el dia 30 de setembre). A LES 17H CALDRÀ RECOLLIR A L'ALUMNAT.
INCLOU BERENAR
1 ALUMNE/A: 80€
2 O MÉS GERMANS/ES: 75€

3. SOLS ESCOLA VESPERTINA DE 15H A 17H. A LES 17H CALDRÀ
RECOLLIR A L'ALUMNAT. INCLOU BERENAR
1 ALUMNE/A: 60€ (del 12 fins el dia 30 de setembre)
2 O MÉS GERMANS/ES: 45€ (del 12 fins el dia 30 de setembre)
ALUMNAT QUE FAÇA ÚS EN DIES SOLTS: 8€/dia.
Per tal de inscriure't tant al servei de vespertina com de natació, has
d'emplenar el següent formulari.
https://forms.gle/MqUWQZCwt7cUamdL9
A principi de setembre rebreu un correu de confirmació de plaça o de llista
d'espera.
Si teniu cap dubte, poseu-vos en contacte amb nosaltres.
Gràcies!

