Benvolgudes famílies,
SED els presenta el quadre d’activitats esportives dirigides als alumnes d’Infantil, Primària i Secundària que
oferirà pel proper curs 2019-2020:

ACTIVITAT

CURSOS

DIES

HORARI

ESPAI

MENSUAL

ESPORT BASE

P4 - P5

Dimarts i/o dijous

17 a 18h

Sala psicomotricitat
infantil

18 €/1 dia;
36 €/2 dies

MULTIESPORT

1r - 2n
Primària

Dimarts i/o dijous

17 a 18h

Pista primària

18 €/1 dia;
36 €/2 dies

Dimarts i dijous

17 a 18:15h

Pista secundària

36 €*

Dilluns i dimecres

17 a 18:15h

Pista secundària

36 €*

Pista secundària

36 €*

Pista secundària

36 €*

FUTBOL SALA

3r - 4t
Primària
5è - 6è
Primària
1r - 2n ESO

Dimarts i dijous

3r - 4t ESO

Dilluns i dimecres

3r - 4t
Primària
5è - 6è
Primària

18:15 a
19:15h
18:15 a
19:15h

Dilluns i dimecres

17 a 18h

Pista primària

36 €*

Dimarts i dijous

18 a 19h

Pista primària

36 €*

1r - 2n ESO

Dilluns i dimecres

18 a 19h

Pista primària

36 €*

3r - 4t ESO

Dilluns i dimecres

19:15 a
20:15h

Pista secundària

36 €*

TEATRE

3r primària 2n ESO

Dilluns i/o
dimecres

17 a 18h

Menjador

18 €/1 dia;
36 €/2 dies

DANSA

3r primària 2n ESO

Dimarts i/o dijous

17 a 18h

Gimnàs primària

18 €/1 dia;
36 €/2 dies

BASQUET

*El preu mensual pels alumnes que competeixin serà de 39,50€.
INFORMACIÓ I MATRÍCULA
Per a aquelles famílies interessades a ampliar aquesta informació o inscriure els seus fills/filles:
• Reunió informativa: DILLUNS 20 de JUNY de 2019, a les 17.15h
•

Atenció personalitzada: Dilluns 3 i dimecres 12 de juny de 17.15 a 18h
a la Secretaria de l'Edifici de Primària

•

Per telèfon: Laura Clares: 671 639 684 o bé a les nostres oficines 93.481.74.75.

•

Per mail: Laura Clares: l.clares@kith.es

PERÍODES D’INSCRIPCIÓ: del 20 de maig al 20 de juny de 2019.
LLOC D’INSCRIPCIÓ: Secretaria de Primària
INICI D’ACTIVITATS: Amb l’inici de les classes, el 12 de setembre de 2019.
Els alumnes inscrits en activitats que no arribin al mínim per poder-les començar al mes de
setembre rebran una notificació via telefònica a finals de juny.
Barcelona, 16 de maig de 2019

NORMATIVA EXTRAESCOLAR

1) La inscripció del alumnes a les activitats extraescolars és totalment voluntària.
2) S’obrirà un primer període d’inscripció del 20 de maig al 20 de juny. A partir del 2 de setembre es
tornarà a obrir un segon període d’inscripció fins al 20 de setembre per als grups en què encara
restin places. Les inscripcions són anuals, i aquestes dades d’inscripció son inflexibles, per tant, els
alumnes que s’apuntin fora de termini no tindran la plaça assegurada.
3) Per tal de garantir la continuïtat de les activitats i la seva qualitat, s’han establert uns màxims i
mínims d’inscrits per activitat. S.E.D es reserva el dret de modificar-los. Per l’activitat de futbol es
requereix un mínim de 8 alumnes i per la resta d’activitats un mínim de 6.
4) Per formalitzar la inscripció és necessari lliurar el full que adjuntem a l’edifici de Primària, sempre
dins del termini marcat.
5) S.E.D. es reserva el dret d’anul·lar un grup, equip o activitat si no s’assoleixen els mínims
d’inscripcions: si això es produís es proposarien alternatives i si no n’interessés cap, que hagués
efectuat qualsevol pagament.
6) Un cop acceptada la inscripció, la plaça quedarà assignada al participant, per a tota la durada
d’aquesta activitat i no es podrà retornar cap import si es deixa d’assistir-hi. En tot cas es facilitarà
la baixa o la possibilitat d’un canvi (sempre que hi hagi places lliures) en finalitzar cada
trimestre.
7) Els dies de pluja es faran totes les activitats, s’intentarà utilitzar totes les instal·lacions cobertes
disponibles. Els nens podran fer activitats alternatives sessions de vídeo, explicacions de
reglaments, etc...
8) Es podran modificar dates, horaris de les activitats, si el correcte funcionament de l’activitat ho
requereix. Qualsevol canvi serà anunciat mitjançant circulars informatives o reunions de pares.
9) Totes les activitats extraescolars comencen amb l’inici de les classes, a partir del 12 de setembre i
acabaran al juny amb la finalització de les classes. Durant l’any respectarem el calendari escolar.
10) El cobrament de l’activitat es realitzarà mensualment mitjançant un rebut bancari. Existeix una
matrícula per activitat i té un import de 20€ anuals. Aquest import es cobrarà amb el primer
pagament.
Aprofitem l’avinentesa per saludar-vos cordialment.
Atentament,

COORDINACIÓ SED
Laura Clares
Mòbil: 671 639 684
l.clares@kith.es

COORDINACIÓ EXTRAESCOLARS GRAVI
Víctor Gascón
Tel. 93 211 11 83
coop@gravi.com

