Extraescolars 2018-2019
Opció 1

16:00 a 17:00
hores a l'escola

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Gimnàstica ritmica

Psicomotricitat

Gimnàstica ritmica

Psicomotricitat

(desde 4 anys)

(Infantil o primaria)

(desde 4 anys)

(Infantil o primaria)

Anglès

Plàstica

Anglès

plastilina

(Primaria)

(Totes les edats)

(Infantil)

(Totes les edats)

Tenis i minitenis

Baobab: modelat amb
Opció 2

Opció 3

Activitat
Tenis i minitenis
Psicomotricitat
Plastilina
Cinema
Plàstica
Gimnàstica ritmica
Gimnàstica ritmica
Anglès - Infantil
Anglès - Primaria
Aloha-Kitsune
Aloha

Divendres

Cinema

Aloha-Kitsune

Aloha

(Primaria)

(Infantil)

(Primaria)

Imparteix
Pere
Patricia
Baobab - modelat amb plastilina
Julia Castaño
Marga Castell
Rosana Samper
Rosana Samper
Enric
Enric
AlohaSpain
AlohaSpain

Preu APIMA
15 eur/mes
20 eur/mes
25 eur/mes
20 eur/mes
20 eur/mes
20 eur/mes
15 eur/mes
20 eur/mes
20 eur/mes
42 eur/mes
42 eur/mes

Preu no socis
20 eur/mes
25 eur/mes
30 eur/mes
25 eur/mes
25 eur/mes
25
20
25
25
55
55

eur/mes
eur/mes
eur/mes
eur/mes
eur/mes
eur/mes

Dies
1 dia
1 dia
1 dia
1 dia
1 dia
2 dies
1 dia
1 dia
1 dia
1 dia
1 dia

Comentaris
Totes les edats
Es farà un grup per cicle
Totes les edats (material inclòs)
A partir de primaria
Totes les edats (material inclòs)
A partir de 4 anys
A partir de 4 anys
Places disponibles per ordre d'entrada
Places disponibles per ordre d'entrada
1 dia - Infantil
1 dia - Primaria

Inscripcions
Web Apima

Descarregant inscripció a https://apimabunyola.wordpress.com

Correu electrònic

apimamestrecolom@gmail.com

Pagaments
Transferència
bancària o ingrés

Banca March: ES08-0061-0065-0603-4069-0113

Seguint la normativa vigent, a partir d'aquest curs serà imprescindible abonar la quantitat de 5 euros en concepte
Assegurança anual 5 d'assegurança, perquè els nens estiguin assegurats durant l'Activitat extraescolar. Aquesta quota és única i s'haurà
eur

d'abonar en el moment de la matriculació. Cobrirà tot el curs escolar i només s'ha d'abonar una vegada
independentment del nombre d'activitats a les quals estigui apuntat cada nen

IMPORTANT
1.- En el cas que hi hagi pocs nens apuntats en alguna de les activitats, es revisarà la viabilitat
2.- Activitats només disponibles per nins de CEIP Mestre Colom
3.- En cas que els professors no puguin assistir algun dia a l'Activitat, APIMA contractarà monitors
substituts
4.- Activitats d'un dia per grup: les inscripcions per a un segon grup / dia s'obriran un cop s'hagin
completat les inscripcions per al primer grup
5.- Les inscripcions s'han de fer a través del correu electrònic d'Apima. Recordau que se respectarà
l'ordre d'entrada.

Apima CEIP Mestre Colom - Bunyola

