Dirigida a TOTS ELS XIQUETS/ES DE de P3 a 6è de primària del CEIP A. Abad i E. Ortells.
A l'Escola de Nadal 2015/2016 us proposem un programa complet d'activitats, jocs i tallers nadalencs dirigits pels nostres educadors/es, seguint amb les
programacions que portem durant les escoles de vacances. L'entrada i sortida serà per la porta del carrer Michalovce (Angelina Abad).
DADES PERSONALS DE L’ ALUMNE/A
Nom: _________________________________ Cognoms:_________________________________________________Curs: _________________
Telèfons: __________________________/_______________________________ E-mail: _______________________________________________
INFORMACIÓ PER A LES FAMILIES


Opcions:



Opció dies solts: 15 €/dia.
Opció completa: 24, 28, 29, 30 i 31 decembre; 4 i 5 de gener.

70 € (germans 60 €)

Termini màxim d'inscripció: 22 de desembre.
o Horari: 7:30 a 14:00 hores. (entrada de 07:30 a 9:00 hores, eixida de 13:00 a 14:00 hores).



Omplir la butlleta d'inscripció i enviar-lo per correu electrònic a contacto@torresport.es o dipositar-lo en la bústia de l'AMPA abans del 22 de Desembre.
Dades de contacte: 686 937 016 Juan Carlos; 636 154 544 Víctor. Correu electrònic: contacto@torresport.es
FORMA DE PAGAMENT
En efectiu el primer dia a la Coordinadora.
AUTORITZACIÓ PARE/MARE/TUTOR

En / Na ______________________________________________________________________ amb NIF ______________________________________________ com a pare / mare o tutor legal de
l'alumne / a indicat autoritze que la imatge del meu fill/a aparega en les fotografies corresponents a les activitats lectives i complementàries. Aquesta autorització tindrà validesa al llarg de tota
l'escolarització , mentre no manifeste el contrari . (

marca el NO ) .

Firma del Pare o Mare:
¿Al·lèrgies?:____
Observacions:____
Data: _

_

_

Azahara i Vicent.

Hora
7:30 – 9:00
9:30 - 9:30
9:30 – 10:30
10:30 – 11:00
11:00 – 12:00
12:00 – 13:00
13:00 - 14:00

Activitats
Entrada alumnat - Aula matinera
Balls per a despertar-nos
Manualitats nadalenques
Esmorçar
Jocs esportius
Jocs recreatius i tradicionals
Eixida i joc lliure guiat



L´Escola de Nadal es celebrarà al CEIP Angelina Abad, l´entrada i eixida serà per la porta del carrer Michalovce.



Els xiquets/es que vullguen desdejunar al centre, podràn portar-se el desdejuni de casa.



En horari de 7:30 a 9:00 i de 13:00 a 14:00 hores farem repàs escolar. Els alumnes que ho desitgen podràn portar els seus deures.



En cas de que necessiteu recollir o deixar als vostres fills/es fora de l´horari oficial, comunicar-ho amb anterioritat a la

Coordinadora.


La programació de les activitats està adaptada les edats de l´alumnat.



El grup mínim per fer l´escola serà de 10 inscripcions.



Dades de contacte de Torresport: 686937016 Juan Carlos; 636154544 Víctor. Email: contacto@torresport.es



Des de Torresport volem desitjar-vos un Bon Nadal i Feliç Any 2016.

* La programació pot sufrir canvis en funció de les inscripcions.

