
 

PROPOSTA D’ACTIVITATS DURANT LA JORNADA INTENSIVA, 
del 10 al 21 dejuny de 2019 
 
Benvolgudes famílies, com ja sabeu del dia 10 al 21 de juny hi ha jornada intensiva a l’escola, i 
l’horari lectiu és de 8.30h a 12.30h.  

Donat que en aquest període ja NO HI HA ACTIVITATS EXTRAESCOLARS, us presentem les 
propostes d’activitats que tindrem en horari de migdia i de tarda per tal que, en el cas que us 
calgui, pugueu allargar la recollida dels vostres fill/es. 

 
HORARI MIGDIA: 12.30h a 13.30h, de dilluns a divendres del 10 al 21 de juny 

 
 FUTBOL: torneig 
 BALLS: combinació de balls ZUMBA, HIP-HOP, GIMNÀSTICA RÍTMICA 
 MANUALITATS 

- Preu de l’activitat: 40 € 

 

 
HORARI TARDA: 15h a 16.30h, de dilluns a divendres del 10 al 21 de juny 

 ELS TALLERS DE JUNY: aquest espai està dirigit pel monitoratge del nostre menjador, i 
està pensat per a què el nen/a faci activitats lúdiques i jocs dirigits per gaudir d’una estona 
divertida 
- Preu de l’activitat: 40 € 

Notes generals: 
- Per tal que qualsevol de les activitats proposades es puguin dur a terme, caldrà que hi hagi 

un mínim de 10 inscrits 
- El cobrament de les activitats es farà via rebut bancari el dia 5 de juny 

 

Inscripcions: data límit dia 31 de maig. Per formalitzar-les us podeu dirigir directament al despatx 
de l’AMPA o enviar la documentació via e-mail: ampaescolasantaanna@hotmail.es  

 



 

 

Marqueu amb una X el Servei que necessitareu.  

INDIQUEU EL NOM DEL NEN/A I EL CURS: __________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jo___________________________________________________________amb DNI__________ 

Pare/mare o tutor de l’alumne/a ________________________________________del curs______ 

 

Autoritzo al/a la meu/meva fill/a a anar al Poliesportiu per poder realitzar l’activitat de Futbol. 

 

 

A, ____________________________________, _______ de _________, de 2019       

Tram Horari Descripció del servei (del 10 al 21 de juny) Marqueu 

7:30 a 8:30 ACOLLIDES (amb horaris i preus habituals)  

12:30 a 13:00 

13:00 a 13:30 

ACOLLIDA (amb preus habituals)  

12:30 a 13:30 FUTBOL  (Signar autorització peu de pàgina)  

12:30 a 13:30 BALLS  

12:30 a 13:30 MANUALITATS  

12:30 a 15:00 MENJADOR  

15:00 a 15:30 ACOLLIDA (amb preu habitual 0,85€)  

15:00 a 16:30 TALLERS DE JUNY (Adjuntem l’horari d’activitats)  


