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AFA Escola NOVA
93 684 02 57
escola.nova.ampa@gmail.com

PATINATGE

Centre d’Estudis Jovi
Miquel Batlle, 25. Vallirana

- de P4 a 6è Descripció:
Patinatge artístic (sense competició).
Una activitat recreativa i esportiva que combina l’esport,
la música, la coordinació, l’equilibri i l’entusiasme. Iniciació
a petits salts.
A càrrec d’una persona especialista i amb experiència.
Portes obertes i demostració a final de curs

Metodologia:
8 nens/es (del contrari no es podrà
dur a terme)
Material:
Cada alumne/a haurà de portar a
cada classe els seus patins marcats a
una bossa i els complements
necessaris
Horari i preu:
Dilluns i dimecres de 16.30h a 18h
27 €/mes

Carrer Santa Anna, 62 – 64
08758 - Cervelló
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93 684 02 57
escola.nova.ampa@gmail.com

BALL

Centre d’Estudis Jovi
Miquel Batlle, 25. Vallirana

- de P5 a 6è Descripció:
Es basa en el treball d’expressió corporal i en la
pràctica de coreografies actuals de diferents tipus i
passos de ball modern variat (jazz, funky, hip-hop,
aeròbic, batuka…), muntant coreografies diverses
respectant el ritme del grup i gustos musicals.
A final de curs es fa un festival obert a les famílies.
Horari i preu:
Dimarts i dijous de 16.30h a 17.30h
25€/mes

Metodologia:
A partir d’un escalfament, es treballen
diferents passos per tal de muntar una
coreografia de ball i gaudir-la.
En finalitzar es fa la relaxació i la tornada
a la calma.
Els jocs rítmics i de coordinació són
presents per coordinar el ritme i el
moviment, així mateix per a millorar la
capacitat aeròbica.
Material:
Roba i calçat còmodes

Un dia: 18€/mes

Carrer Santa Anna, 62 – 64
08758 - Cervelló
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INICIACIÓ A LA GIMNÀSTICA
- de P4 a 6è -

Descripció:

Metodologia:

Iniciar-se en les diferents habilitats gimnàstiques.

Es treballen de forma lúdica els elements bàsics de la
gimnàstica.

Millorar l’equilibri, el sentit del ritme, la motricitat, la memòria,
la resistència i l’agilitat.
Realitzar exercicis educatius o progressions per arribar a
l’element tècnic original.
Muntar coreografies amb música individuals i en equip.
Treballar intensament sense oblidar la part lúdica i educativa de
l’activitat.

Comencem escalfant. Una part central que fem exercicis
de bancs suecs (equilibris, llançaments de cames,
saltats..), terra (tombarella davant, enrere, vertical,
roda..) o salt (en extensió, mig gir, ...) en funció del que
toqui aquell dia, i finalment una tornada a la calma
abans de marxar.

Preparar el festival de final de curs
Material:

Horari i preu:
Dilluns 16.30h a 17.30h
17,50 €/mes

Carrer Santa Anna, 62 – 64
08758 - Cervelló

Caldrà que portin mallot i samarreta màniga curta.
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PSICOMOTRICITAT
- P3 i P4 Descripció:
Es treballaran les habilitats motrius bàsiques (circuits,
salts, córrer...) el coneixement del propi cos,
l’organització espaial (davant, darrera, dins...).
On l’eina principal serà el joc.

Material:
Roba i calçat còmodes

Horari i preu:
Dilluns i dimecres de 16.30h a 17.30h
29,75€/mes
Un dia: 18,75€/mes

Carrer Santa Anna, 62 – 64
08758 - Cervelló
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INICIACIÓ ESPORTIVA
- de P5 a 2n Descripció:
Els nens i nenes s’iniciaran a l’esport d’una manera
molt lúdica i senzilla a través del joc.
Esports: futbol sala, bàsquet, handbol, hoquei , patins i
altres.

Material:
Roba i calçat còmodes

Horari i preu:
Dilluns i dimecres de 16.30h a 17.30h
29,75€/mes

Un dia: 18,75 €/mes

Carrer Santa Anna, 62 – 64
08758 - Cervelló
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FUTBOL SALA
- de P5 a 4t Descripció:
L’activitat té com a objectiu la consolidació i
perfeccionament del futbol sala aplicant una
metodologia lúdica i educativa.
Hi haurà la possibilitat de realitzar partits durant el
curs escolar (no són obligatoris)

Metodologia:
Aquesta activitat es realitza al pavelló
municipal de Cervelló i les famílies han
de portar els/les nens/es al pavelló.
Material:
Roba i calçat còmodes

Horari i preu:
Alumnes
De P5 a 2n

Horari
Dilluns i Divendres de 17,00h a 18,00h

De 3r a 4t

Dilluns i Divendres de 18,00h a 19,00h

Carrer Santa Anna, 62 – 64
08758 - Cervelló

Preu
35€/mes
1 dia: 25€/mes
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JUAMPE
MARTÍNEZ

INICIACIÓ A L’ATLETISME
-de P5 a 6è Metodologia:

Descripció:
L' atletisme tot i ser la base dels esports no es massa conegut. El motiu
d'aquesta activitat és apropar aquest esport tan bonic als nostres alumnes.
Intentarem donar una visió general del que és l' atletisme, un esport que
consta de moltes disciplines totes elles molt diferents.
Com que és un esport individual, això implica que l'alumne experimentarà
l'afany de superació personal i serà més conscient de les seves limitacions.

En definitiva es tracta de que els alumnes gaudeixin amb la pràctica de
l'atletisme, un esport que m' ha aportat personalment experiències
inoblidables.

Davant la necessitat de que els infants complementin la seva
formació acadèmica amb el desenvolupament de les seves
capacitats físiques

s’englobarà en aquesta activitat tant les

tècniques bàsiques de l’atletisme (córrer, saltar i llançar) que són la
base sobre la qual es fonamenten els altres esports amb les
tècniques i tàctiques dels esports més coneguts al nostre entorn.
D’aquesta forma també donem resposta als pares que quan els
seus fills finalitzaven l’activitat d’iniciació esportiva no trobaven
continuïtat amb una activitat multidisciplinar i ens havien traslladat
aquesta demanda. A més intentaré donar continguts relacionats

Material:

amb esport i salut com seran dieta saludable, treball de mobilitat

Cada alumne haurà de portar sempre roba esportiva.

articular i flexibilitat, ergonomia (forma de seure bé, portar la
motxilla..) i coneixement sobre tècniques de relaxació aplicades a la

Horari i preu:

seva edat per disminuir el nivell d’ansietat i aprendre a controlar-se

Dimecres de 16.30h a 17.30h i Divendres de 16.30h a 18.00h

en situacions d’estrès.

22€/mes
Un dia: 10€ (Dimarts) i 12€ (Divendres)
Carrer Santa Anna, 62 – 64
08758 - Cervelló
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ARTS MARCIALS COREANES,
“KUKSOOLWON TM”
- de P5 a 3r Descripció:

Metodologia:

KUK SOOL WON TM, puede ser traducido como Asociación
Nacional de Artes Marciales de Corea. Es un estudio sistemático
de todas las artes tradicionales que se han practicado durante la
historia de la península coreana.

1r trimestre: L’ alumne es fa una concepció complerta de l’
amplitud de l’activitat i de la responsabilitat que ell té i del
valor.
2n trimestre: Perfeccionament de l’ aprenentatge adquirit
durant el 1r trimestre amb exercicis de major dificultat però
que a la vegada el mateix alumne troba un sentit al après
anteriorment

Objectius:
Un dels objectius principals, es la combinació de la disciplina i el
respecte.
Aquests dos conceptes es converteix en auto disciplina si
l’alumne va assumint i va entrant en el rol de l’activitat (tan en
l’exercici físic com en el autocontrol d ́ell mateix i el/s
companys). També s’aconsegueixen objectius com la
PSICOMOTRICITAT , l’AUTOMOTIVACIO, el treball en equip, la
solidaritat i companyerisme i el premi a l’esforç al treball no
únicament del mestre instructor sinó de tercers.

3r trimestre: Posta en escena del fet el 1r i 2ntrimestre. Es una
evolució natural. Es a dir els alumnes segueixen aprenent
segueixen perfeccionant i com a novetat fan posta en escena,
de cara a fer demostració la qual cosa els obliga a tenir no
únicament APTITUD sinó un valor molt important que és
l ́ACTITUD.
L’actitud de l’alumne primer amb ell mateix, després amb el
mestre instructor i finalment a la jornada final o festival de final
de curs on hi haurà audiència, pares, mares, companys de
classe i altres.

Horari i preu:
Dimarts i Dijous de 16.30h a 17.45h
27.50€/mes

Carrer Santa Anna, 62 – 64
08758 - Cervelló

www.kuksoolwon.es

A més a més faran el seu examen de grau el qual serà el premi
al seu treball i esforç que es plasmarà amb en canvi de cinturó.
9
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ANGLÈS
-de P3 a 6è Descripció:

Metodologia:
• Col·laboració amb el departament d’anglès de l’escola,
• Material específic per a cada nivell.
• Seguiment personalitzat del alumne amb informes
d’avaluació,
• Professors natius o amb un mínim de 2 anys viscuts a
un país de llengua anglesa i amb experiència en
l’ensenyament de l’anglès.
• Supervisions periòdiques del Director Michael
Thompson.
• Pujades periòdiques a un bloc o a la web de l’escola
d’activitats dutes a terme pels alumnes,
• Possibilitat de presentar-se als exàmens oficials.
• A partir de 5è els alumnes podran gaudir d’una estada
amb curs intensiu d’anglès al Regne Unit a l’estiu si així
ho desitgessin.

Per al desenvolupament integral de les habilitats
lingüístiques es proposen una sèrie d'activitats adequades a
l'edat i nivell, motivadores, lúdiques i especialment
participatives per potenciar l'ús comunicatiu i pràctic i
tenint molta cura de la pronunciació, ja que pensem que es
la gran oblidada en l'ensenyament de l'anglès com a llengua
estrangera i per aconseguir resultats satisfactoris ensenyem
l'abecedari de manera fonètica per tenir una bona base per
una pronunciació optima.
El principal objectiu és que arribin a un nivell que es
correspon amb el marc europeu.
Horari:

12.30h a 13.30h
13.30h a 14.30h
16.30h a 17.30h

Dimarts

Dijous

Divendres

3er i 4art; 5è i 6è
P4 i P5; 1è i 2on
1è i 2on, 3er i 4art, 5è i 6è

P3 – P5

31€/mes **

22€/mes

Preu
Carrer Santa Anna, 62 – 64
08758 - Cervelló

*Preu màxim, una vegada finalitzat el període
d’inscripció, es confirmarà el preu final.
* El cobrament serà bimestral
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ROBOTICA
- de 1r a 6è Descripció:

Material:

Té com a objectiu iniciar als nen/es sense coneixements en la
robòtica i la programació, i als que ja tenen una base poder
desenvolupar-la per que puguin adquirir uns coneixements sòlids
de robòtica i programació, a més de proporcionar uns
coneixements en disseny 3D, electrònica, mecànica, tecnologia i
enginyeria des d'una vessant lúdica però sobretot educativa.
És una activitat innovadora i divertida on els nens/es aprenen a
treballar en equip, desenvolupen la seva capacitat creativa i a la
vegada treballen altres matèries transversalment, com
matemàtiques, ciències, llengua, tecnologia, programació,
electrònica, enginyeria, mecànica…

El material vindrà a càrrec de l’empresa, a
excepció de les tabletes pels estudiants d´entre 5
i 8 anys que l'hauran de portar de casa.
Les famílies no hauran d'abonar cap quota de
material.
Treballarem la robòtica a través de Lego Wedo
2.0, Lego Mindstorms i Arduino, i la programació
amb Scratch Junior, Scratch i Code Studio.

Per què aprendre programació?
El món actual presenta reptes molt importants pels nostres nens i
nenes i és la nostra responsabilitat dotar-los dels coneixements i
habilitats claus per que puguin tenir èxit en un present i en un
futur cada cop més competitiu. La nostra voluntat és la de
difondre el pensament computacional i la programació als nens.
Carrer Santa Anna, 62 – 64
08758 - Cervelló
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Horari i preu:
Dimecres de 16.30h a 18.00h
25€/mes
AFA Escola NOVA
93 684 02 57
escola.nova.ampa@gmail.com

GRUP DE PERCUSSIÓ
-de 1r a 6èDescripció:
Es tracta d’una proposta musical que té com a objectius:
• Gaudir d ́una experiència musical pràctica a través de
l ́execució instrumental.
• Descobrir algunes de les possibilitats rítmiques que es
poden generar a partir del nostre cos fent percussió
corporal i tocant instruments de percussió.
• Practicar l ́escolta activa, el silenci i el respecte pels
companys.
• Desenvolupar rutines de preparació, cura i recollida
del ́instrument.
• Explorar i prendre consciència de les diferents
emocions que s'expressen a través de la música.

Material:
Djembés, Darboukas, Cajones, Shakers,
Panderetes i altres

Horari i preu:
Dimarts i dijous de 16.30h a 17.30h
25€/mes
Carrer Santa Anna, 62 – 64
08758 - Cervelló

Metodologia:
Classe d'instrument col·lectiva.
Les sessions estaran dedicades a l ́exploració
del cos com a instrument de percussió, a
l'exploració i execució de diferents
instruments
de
percussió
i
al
desenvolupament d ́un repertori adaptat al
conjunt.
L’activitat estarà dirigida per un/a o més
especialista/es en pedagogia de la música
amb formació i experiència en classe
d´instrument en grup.
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CANTEM JUNTS!
- De 1r a 6è Descripció:
Es tracta d ́una experiència musical pràctica mitjançant el
cant col·lectiu que té com objectius:
• Treballar el sentit rítmic, melòdic i harmònic.
• Millorar l’entonació.
• Adquirir un domini mínim de tècnica vocal, respiració,
control del volum i de la freqüència, recolzament
diafragmàtic i projecció de la veu.
• Explorar i prendre consciència de les diferents
emocions que s´expressen a través de la música.
• Practicar l’escolta activa, el silenci i el respecte pels
companys.
• Conèixer i cantar repertori local i cançons d ́arreu del
món, de diferents èpoques i gèneres musicals.
Horari i preu:
Dimecres de 13.30h a 14.30h
15€/mes
Carrer Santa Anna, 62 – 64
08758 - Cervelló
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Metodologia:
Pretenem crear un espai on els nen/es que els hi
agrada cantar puguin passar una estona fent música
junts, cantant i jugant.
Les sessions estaran dedicades a l’exploració de la
veu descobrint les seves possibilitats sonores, i a la
presa de consciència de la respiració, posició corporal
i sensacions internes implicades en el timbre,
modulació, volum i projecció de la veu.
Dedicarem la major part del temps a la pràctica a
través del repertori i de diferents jocs per millorar el
ritme, el pols, l’entonació i l’atenció a l’entorn.
L’activitat estarà dirigida per un/a o més
especialista/es en pedagogia de la música amb
formació i experiència en tècnica vocal.
AFA Escola NOVA
93 684 02 57
escola.nova.ampa@gmail.com

MÚSICA I MOVIMENT
- de P3 a P5 Descripció:
Una proposta musical que té com a objectius:
• Donar continuïtat al programa de música de l ́escola.
• Desenvolupar el sentit del ritme i de l’espai.
• Desenvolupar la percepció auditiva.
• Treballar la psicomotricitat.
• Millorar el treball en equip, el respecte i l ́escolta dels
altres.
• Descobrir músiques noves.
• Treballar el respecte per altres cultures a partir de les
diferents músiques.
• Explorar i prendre consciència de les diferents emocions
que s'expressen a través de la música.

Metodologia:

Aprofitem el potencial de la música i el seu
caràcter lúdic com a eina didàctica, de manera
que és a partir de la mateixa pràctica musical en
les seves diferents vessants que treballarem
aspectes com el sentit del ritme, el sentit de l
espai, la percepció auditiva i la millora de
l’entonació cantant, ballant, escoltant música i
fent diferents dinàmiques.
L’activitat estarà dirigida per un/a o més
especialista/es en pedagogia de la música amb
formació i experiència en grups de música i
moviment.

Horari i preu:
Dimarts i dijous de 16.30h a 17.30h
25€/mes
Carrer Santa Anna, 62 – 64
08758 - Cervelló
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ART
- de P5 a 6è Descripció:
Té com objectiu apropar als infants a l'art.
Son propostas i activitats per desenvolupar les seves
habilitats, en un periode en el qual resulta determinant
l’estímul de totes les facultats en l’educació dels
infants.
El dibuix, la pintura, el modelatge amb plastilina o
fang, el retallar i enganxar figures de paper, goma eva
o de d'altres materials, son activitats de un gran valor
didàctic.
A través d'aquestes propostes els infants desenvolupen
la seva fantasia, la seva creativitat, també l’ajuden en el
procés de desenvolupament del seu pensament.

Carrer Santa Anna, 62 – 64
08758 - Cervelló
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Metodologia:
Seran tallers per dotar al alumnat de
tècniques i motivacions que els donin
l’oportunitat de expressar-se lliurament.

Material:
El material està inclòs en el preu.
Horari i preu:
Divendres de 16.30 a 18.00h
22€/mes

AFA Escola NOVA
93 684 02 57
escola.nova.ampa@gmail.com

RESUM
P3
Extraescolars per P3

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

Activitats TARDE de 16.30h a 17.30h
PSICOMOTRICITAT
29,75€/mes; 1dia: 18,75€/mes

ANGLÈS
22€/mes
MÚSICA I MOVIMENT
25€/mes

Carrer Santa Anna, 62 – 64
08758 - Cervelló
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RESUMEN
P4
Extraescolars per P4

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

Activitats TARDE de 16.30h a 17.30h

PATINATGE

16.30h a 18.00

16.30h a 18.00

27 €/mes

INICIACIÓ A LA GIMNASTICA
17,50 €/mes

PSICOMOTRICITAT
29,75€/mes; 1dia: 18,75€/mes

ANGLÈS
22€/mes

MÚSICA I MOVIMENT
25€/mes

Activitats MIGDIA de 13.30h a 14.30h
ANGLÈS
31€/mes

Carrer Santa Anna, 62 – 64
08758 - Cervelló
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RESUM
P5
Extraescolars per P5

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

Activitat TARDE de 16.30h a 17.30h

PATINATGE - 27 €/mes

16.30h a 18.00

16.30h a 18.00

BALL - 25€/mes; Un dia: 18€/mes

INICIACIÓ A LA GIMNASTICA - 17,50
€/mes

INICIACIÓ ESPORTIVA - 29,75€/mes; 1
dia: 18,75 €/mes

FUTBOL SALA - 35€/mes; 1 dia: 25€/mes

17.00h a 18.00h

INICIACIÓ A L’ATLETISME - 22€/mes; 1

16.30h a 18.00h

16.30h a 17.30

dia: 10€ (Dim.) i 12€ (Div.)

KUKSOOLWON - 27.50€/mes

16.30h a 17.45

16.30h a 17.45

ANGLÈS - 22€/mes
MÚSICA I MOVIMENT - 25€/mes
ART - 22 €/mes

16.30h a 18.00h

Activitats MIGDIA de 13.30h a 14.30h

ANGLÈS - 31€/mes
Carrer Santa Anna, 62 – 64
08758 - Cervelló
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RESUM
1r -2n
Extraescolars per 1r i 2n

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

Activitat TARDE de 16.30h a 17.30h

PATINATGE - 27 €/mes

16.30h a
18.00

16.30h a
18.00

BALL - 25€/mes; Un dia: 18€/mes
INICIACIÓ A LA GIMNASTICA - 17,50 €/mes
INICIACIÓ ESPORTIVA - 29,75€/mes; 1 dia: 18,75 €/mes
FUTBOL SALA - 35€/mes; 1 dia: 25€/mes

17.00h a
18.00h

17.00h a
18.00h

INICIACIÓ A L’ATLETISME - 22€/mes; 1 dia: 10€ (Dim.) i
12€ (Div.)

16.30h a 18.00h

16.30h a
17.30

KUKSOOLWON - 27,50€/mes

16.30h a
17.45

16.30h a
17.45

ANGLÈS - 31€/mes
ROBOTICA – 25€/mes

16.30h a
18.00h

GRUP DE PERCUSSIÓ- 25€/mes
ART - 22 €/mes

16.30h a
18.00h
Activitats MIGDIA de 13.30h a 14.30h

ANGLÈS – 31€/mes
Carrer
Santa Anna,
62 – 64
CANTEM
JUNTS
– 15€/mes
08758 - Cervelló
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RESUM
3r -4t
Extraescolars per 3r i 4t

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

Activitat TARDE de 16.30h a 17.30h

PATINATGE - 27 €/mes

16.30h a
18.00

16.30h a
18.00

BALL - 25€/mes; Un dia: 18€/mes
INICIACIÓ A LA GIMNASTICA - 17,50 €/mes
FUTBOL SALA - 35€/mes; 1 dia: 25€/mes

18.00h a
19.00h

18.00h a
19.00h

INICIACIÓ A L’ATLETISME - 22€/mes; 1 dia: 10€ (Dim.) i
12€ (Div.)

16.30h a 18.00h

16.30h a
17.30

KUKSOOLWON (unicament 3r) - 27.50€/mes

16.30h a
17.45

16.30h a
17.45

ANGLÈS - 31€/mes
ROBOTICA – 25€/mes

16.30h a
18.00h

GRUP DE PERCUSSIÓ- 25€/mes
ART - 22 €/mes

16.30h a
18.00h
Activitats MIGDIA de 12.30h a 13.30h

ANGLÈS - 31€/mes
CANTEM JUNTS – 15€/mes
Carrer Santa Anna, 62 – 64
08758 - Cervelló

13.30h a
14.30h
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RESUM
5è -6è
Extraescolars per 3r i 4t

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

Activitat TARDE de 16.30h a 17.30h

PATINATGE - 27 €/mes

16.30h a
18.00

16.30h a
18.00

BALL - 25€/mes; Un dia: 18€/mes
INICIACIÓ A LA GIMNASTICA - 17,50 €/mes
INICIACIÓ A L’ATLETISME - 22€/mes; 1 dia: 10€
(Dim.) i 12€ (Div.)

16.30h a
17.30

16.30h a
18.00h

ANGLÈS - 31€/mes
ROBOTICA – 25€/mes

16.30h a
18.00h

GRUP DE PERCUSSIÓ- 25€/mes
ART - 22 €/mes

16.30h a
18.00h
Activitats MIGDIA de 12.30h a 13.30h

ANGLÈS - 31€/mes
CANTEM JUNTS – 15€/mes

Carrer Santa Anna, 62 – 64
08758 - Cervelló

13.30h a
14.30h
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Resum d’activitats
2017/2018
DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES
ART

INICIACIÓ ATLETISME

INICIACIÓ ATLETISME

FUTBOL SALA

TARDES

FUTBOL SALA
MUSICA I MOVIMENT

MUSICA I MOVIMENT

GRUP DE PERCUSSIÓ

GRUP DE PERCUSSIÓ
ROBÓTICA

ANGLÈS de 1r a 6è

ANGLÈS de 1r a 6è

KUKSOOLWON TM

KUKSOOLWON TM

INICIACIÓ ESPORTIVA

INICIACIÓ ESPORTIVA

PSICOMOTRICITAT

PSICOMOTRICITAT

ANGLÈS P3 a P5

INICIACIÓ A LA GIMNÀSTICA
BALL

BALL

PATINATGE

MIGDIES
Carrer Santa Anna, 62 – 64
08758 - Cervelló

PATINATGE

ANGLÉS

ANGLÉS
CANTEM JUNTS
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Normativa d’Activitats
Extraescolars 2017/2018
• Període d’inscripcions: del 12 al 29 de setembre del 2017
• NO es podrà fer cap activitat sense el full d’inscripció degudament complimentat a l’AFA. Aquest document es podrà
fer arribar per correu electrònic (escola.nova.ampa@gmail.com), directament al despatx de l’AFA o deixant el full
d’inscripció a la bústia que hi ha a la porta del despatx.
• Els preus de les activitats extraescolars són per totes aquelles famílies que siguin membres de l’AFA, les famílies que
no siguin membres de l’AFA hauran de pagar una matrícula de 35 €.
• Cal entregar conjuntament amb el full d’inscripció, la fotocòpia de la targeta sanitària i el justificant de pagament
de la quota de L’AFA del curs 2017-2018. (es podrà fer arribar per correu electrònic (escola.nova.ampa@gmail.com),
directament al despatx de l’AFA o dipositant-les a la bústia que hi ha a la porta del despatx).
• Per donar de baixa a un nen o nena d’una activitat extraescolar, s’haurà de complimentar el full de baixa, i entregar
aquest al despatx de l’AFA, o bé enviar-lo per correu electrònic a l’adreça electrónica, sempre avanç del 25 de cada
mes.
• No podrem donar d’alta a cap nen o nena en cap activitat si no està al corrent del pagament de cursos anteriors.
• L’ EMPRESA encarregada de l’activitat extraescolar cobrarà la quota a principi de mes, entre l’ 1 i el 10 de cada mes.
Quant es donin 2 impagaments, el nen o nena no podrà continuar fent l’activitat extraescolar.
• Les activitats extraescolars es regeixen per les Normes d’organització i funcionament del Centre (NOFC).

Carrer Santa Anna, 62 – 64
08758 - Cervelló
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