ACTIVITATS EXTRAESCOLARS PEL 2013-14
Benvolguts pares i mares,
Com ja sabeu, la propera setmana comencen les activitats extraescolars. A tots els pares amb
nens inscrits us enviarem un mail confirmant horaris, punt de trobada i altres detalls de cada
activitat en particular.
Excepte a dansa clàssica i escacs, la resta d’activitats encara tenen places lliures, però us volem
explicar alguna petita novetat per si us voleu apuntar a la resta d’activitats:
Cant Coral, iniciació esportiva, futbol i patinatge (cal portar patins en aquest cas): Podeu venir
gratuïtament a provar l’activitat un dia, i decidir després si es volen apuntar. Però, per evitar
el

descontrol,

si

ho

aneu

extraescolars.torrellebre@gmail.com

a

fer,

envieu-nos

2

o

3

dies

abans

un

mail

a

informant del nom del nen o nena, el curs, l’activitat que

provarà i el dia. Així podem avisar als monitors.
Bàsquet és molt difícil que surti, però futbol està gairebé confirmat (us ho confirmarem als
inscrits). Bastanta gent ha dit que si però encara no ens ha fet arribar la inscripció, per favor,
apunteu-vos ja per confirmar el grup definitivament. És una activitat que s’ha demanat moltes
vegades i que als nens agrada molt, si ara podem crear el grup, després és molt més fàcil de
mantenir.
A anglès, aquest any estem aconseguint grups més reduïts (5 a 8 nens) que ajudaran a un millor
aprenentatge. Això beneficiarà molt els nens, però també implica alguns canvis. Us posem els
horaris orientatius, però si voleu apuntar els nens, i no ho heu fet ja, envieu-nos també un mail
preguntant prèviament, i segons l’edat i el nivell del nen us confirmarem exactament el grup,
horari i preu. El grup de P3 s’ha anul·lat, però la resta es faran i queda pendent determinar si el
de 5è i 6è serà dimarts o dimarts i dijous.
Aquest any fem moltes activitats i us demanem col·laboració a tots, especialment els primers
dies per tal que surti tot bé: sigueu puntuals (i demaneu als nens que ho siguin), que els nens
vagin al punt de trobada ràpidament i no es quedin jugant, feu cas als monitors, etc... El primer
dia de cada activitat hi haurà algú de l’Ampa per si teniu dubtes.
Ompliu el full d’inscripció (un per nen/a) amb les vostres opcions i deixeu-lo a la bústia de
l’AMPA o per mail a extraescolars.torrellebre@gmail.com el més aviat possible.
Us hi esperem!
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