Benvolgudes famílies,
L’AMIPA del CIEEM Simó Ballester s’encarrega de coordinar les activitats extraescolars que s’imparteixen al
nostre centre. L’inici és el dilluns dia 2 octubre de 2017 fins al divendres 01 juny de 2018.
El pagament de les activitats es fan directament al monitor i el darrer dia per apuntar-se és el dimecres 28 de
setembre. El butlletí d’inscripció s’ha d’entregar a la consergeria del Centre.
Durant aquesta setmana hem preparat amb la Direcció del Centre un tast de les activitats que oferim per a
que els alumnes puguin decidir a quin apuntar-se.
Aquí tenim la graella d’activitats per dia que es duran a terme:
DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

BATUCADA

BASQUET Z5

DIVERARQUEÓLOGOS

BASQUET Z5

ANGLÈS LÚDIC

classe 90min dilluns 1617.30h
sense matrícula
20€ / mes
A partir d’ Infantil 4 anys.

dimarts i dijous de 15:30h a
16:30h
20€ / mes

1h setmana
16-17H infantil
17-18h - primaria
25€ / mes

dimarts i dijous de 15:30h a
16:30h
20€ / mes

a través de jocs (no es
repàs)
divendres de 16-17h
20€ / mes
54€ / trimestre

MULTISPORTS

SINAPSIS acompanyament
pedagògic- Reforç educatiu

MULTISPORTS

TEATRE

FUTBOL ESCOLETA
RECREATIU MANACOR

KITSUME - ESTIMULACIÓ
PRIMERENCA mitjançant
jocs, motivació i emocions
Infantil 4 anys
dijous de 16-17h
9,50€ de material de curs
21,50€ / mes
FUTBOL ESCOLETA
RECREATIU MANACOR

Dimarts i dijous 16.3017.30h
10€ inscripció
20€ / mes
per a Infantil 4 anys
1er i 2on Primaria

Dimarts i dijous 16.30
17.30h
10€ inscripció
20€ / mes
Per a Infantil 4 anys
1er i 2on Primaria

dilluns i dimecres 16-17h
20€ matrícula
20€ / mes

Dimarts de 16-17h
1h setmana 20€ / mes

dilluns i dimecres 16-17h
20€ matrícula
20€ / mes

Primaria
divendres de 16h - 17:30h
al teatre
15€ / mes

ART 2 TINTES
Dimarts de 16h-17h
20€/mes
Mínim 8 alumnes

JUDO - Renshinkan

JUDO - Renshinkan

Dimarts i dijous
Inf , 1r i 2n de 18h a 19h
Grans de 19h a 20h
30€ / mes

Dimarts i dijous
Inf , 1r i 2n de 18h a 19h
Grans de 19h a 20h
30€ / mes

El dilluns 25 setembre a 13.30h es farà una explicació pels pares de Infantil 4 anys del Kitsume a l’aula de Infantil.
El dimarts 26setembre a 13.30h es farà una explicació pels pares de reforç educatiu Sinapsis al gimnàs.
Podeu consultar més informació a la nostra plana de facebook AMIPA CIEEM Simó Ballester @amipacieemsimoballester

BULLETÍ D’INSCRIPCIÓ ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
NOM DE ALUMNE:_________________________________________________________________
CURS____________INFANTIL___________PRIMARIA __________
NOM PARE_________________________________________TELEFON________________________
NOM MARE_________________________________________TELEFON________________________
El meu fill es vol inscriure a l’activitat de:
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
Signatura,

Manacor a ___ de Setembre de 2017

