PROPOSTA D’ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

CURS 2014/15

LA PROPOSTA DE LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS RELACIO ADES VA ADREÇADA A TOT L'ALUM AT DEL COL.LEGI
A TO IO ARMELLES I LES FAMÍLIES ASSOCIADES A L’AMPA TI DRA PREUS ESPECIALS, excepte les organitzades pel Patronat d’Esports (les
ombrejades en gris sobre les quals no hi ha cap descompte). Els associats a l'AMPA hauran de presentar a les empreses extraescolars una fotocòpia del resguard del pagament
de la quota del present curs 2014-2015.
Les sol·licituds es realitzaran en els fulls d'inscripció que cada entitat organitzadora repartisca, dipositant-se les mateixes en la bústia de l’Ampa dins dels terminis establits per
aquestes entitats.
Únicament les inscripcions de les activitats organitzades pel Patronat d’Esports hauran de remetre's directament a aquest organisme, arreplegant-se la fulla en la seua seu o
esperant al primer dia d'activitat, en què les lliurarà el/la propi/a monitor/a.
La realització de les activitats extraescolars estarà condicionada a la inscripció del nombre d'alumnes que cada entitat subcontractada establisca. Per això és convenient
sol·licitar totes les activitats que puguen interessar, en previsió que no hi haja nombre suficient en les primeres opcions. Els socis de l'AMPA tindran preferència en l'orde
d'inscripció sobre els no socis.
Totes les activitats extraescolars que compten amb un nombre suficient d’alumnes començaran la primera setmana d'octubre.
Per a qualsevol dubte, el telèfon de l’AMPA és el 660.48.85.71. També pots contactar mitjançant correu electrònic (amparmelles@gmail.com) o a través de la web
(www.amparmelles.es).
HORARI

ESPAI
Aula música
EDUCACIÓ
Primaria
12:30-13:30 Pati Infantil
INFANTIL
Aula 1 i 2
Pati Primaria
17-18/18:15
Pati Infantil
17:30-18:30 Piscina UJI

DILLUNS

Dolçaina i tabal
(5 anys)
Patinatge en linea
Multiesport

DIMARTS
Danses Tradicionals
(5 anys)
Patinatge Artistic
Learning and fun
Fútbol-sala

DIMECRES

Dolçaina i tabal
(5 anys)
Patinatge en linea
Multiesport

DIJOUS
Danses Tradicionals
(5 anys)
Patinatge Artistic
Learning and fun
Fútbol-sala

DIVENDRES

Jardí Musical

Natació

DILLUNS
DIMARTS
DIMECRES
DIJOUS
DIVENDRES
ESPAI
Pista bàsquet
Patinatge Artistic
Patinatge Artistic
Aeròbic
Danses Tradicionals
Aeròbic
Danses Tradicionals
Aeròbic
Aula Música
12:30-13:30 Aula escacs /
Escacs (grup 1)
Escacs (grup 2)
Aloha Mental
Aloha Mental
Educachef
Ampa
EDUCACIÓ
Dolçaina i tabalet
Taller curtmetratges
Dolçaina i tabalet
Taller curtmetratges
Biblioteca
Pista hàndbol
Escola Poliesportiva
Fútbol-sala
Escola Poliesportiva
Fútbol-sala
PRIMARIA
Patinatge en linea
Bàsquet
Patinatge en linea
Bàsquet
Pista bàsquet
17-18/18:15 Pista voleibol
Voleibol
Patinatge Artistic
Voleibol
Patinatge Artistic
Pilota Valenciana
Pilota Valenciana
Pati Infantil
¡¡Música Mestre!!
Guitarra
Aula Música
17:30-18:30 Piscina UJI
Natació
(1) CO VOCATÒRIA: El pròxim dilluns 22 de setembre es realitzarà una reunió informativa sobre les activitats extraescolars proposades per a aquest curs escolar, en
el menjador de Primària a les 19:00 h.
HORARI

(2) El pròxim dijous 2 d’octubre, per l’empresa Aloha Mental de càlcul matemàtic, es farà un taller gratuït per als pares i fill/es, en la biblioteca a les 17:15 h.
(3) El dimecres 24 de setembre, de 9:00 a 10:00 hores i el dijous 25 de setembre, de 19:00 a 20:00 hores, es podrà pagar la cuota de soci de l’Ampa a la casa del conserge.

