COLÒNIES ESTIU 2019
2019
INSCRIPCIONS OBERTES!! NO ET QUEDIS SENSE PLAÇA!!
Tallers científico-lúdics (creació volcà, coets,
slime), multiaventura (ponts de mico,
construcció cabanes), piscina… i festa holi !

CURS

INSTALLACIÓ
INSTAL LACIÓ

DIES

P3-P4-P5

CASA COLÒNIES
CAN FREU
(Vilobí d’Onyar)

25-26-27
Juny
25 al 28
Juny

1r-4t
Primària

1r PAGAMENT
29 MARÇ

2n PAGAMENT
31 DE MAIG

100€

80€

100€

125€

Bungalows, piscina, buffet lliure, zumba,
pilates, windsurf, twister aqüàtic, snorquel,
activitats platja… i entrada a Port aventura !

CURS

INSTALLACIÓ
INSTAL LACIÓ

DIES

1r PAGAMENT
29 MARÇ

2n PAGAMENT
31 DE MAIG

5è -6è
Primària
i ESO

BUNGALOWS
CAMPING PLATJA
CAMBRILS

25 al 28
Juny

100€

175€

Envia la teva butlleta d’inscripció i el resguard del primer pagament abans del
divendres 29 de març per email a colonies@ampaipse.com o diposita’ls a la bústia de
l’AMPA a la recepció de l’escola.
Compte corrent de l’AMPA IPSE: “La Caixa” 2100-3007-34-2200483677.
No s’admetran diners en efectiu, ni talons. Indiqueu el nom de l’alumne en l’ingrés.
Places limitades. Es reservaran per ordre d’inscripció.
Els no socis de l’AMPA tenen l’opció d’inscriure’s igualment a les colònies, pagant
l’import afegit de 40€ (quota per família i curs AMPA 2018-19).
També són benvinguts els amics o familiars dels nostres fills que no venen a l’escola.

MÉS INFORMACIÓ DURANT LA JORNADA DE PORTES
OBERTES: DISSABTE 9 DE MARÇ i www.ampaipse.com.
Properament us informarem de la data exacta de la reunió informativa amb els
responsables de les cases de colònies que tindrà lloc durant el mes de maig.
maig

FITXA D’INSCRIPCIÓ - COLÒNIES D’ESTIU 2019
P3, P4 i P5 - CAN FREU (Vilobí d’Onyar)
1r a 4t PRIMÀRIA - CAN FREU (Vilobí d’Onyar)
5è, 6è PRIMÀRIA i ESO – CAMPING PLATJA CAMBRILS
NOM I COGNOMS........................................................................................................................
Data de naixement........................................................... Edat................ Curs...........................
Nom de la Mare.....……………................................ Mòbil..............……...........................................
Nom del Pare...........................……………............... Mòbil.............……...........................................
E-mail........................................................................…………………………........................................
Altres dades d’interès………………………….…………………………………………………………………………………….
Signatura

Signatura de pare/mare/tutor legal autoritzant l’AMPA a cedir les dades estrictament necessàries
per al funcionament de l’activitat (assegurança, etc.)

QÜESTIONARI D’AVALUACIÓ - COLÒNIES D’ESTIU 2018
Ens agradaria conèixer la teva valoració i opinió sobre aquesta activitat per tal
de poder millorar-la. Per aquesta raó us preguem que ompliu, conjuntament
amb els vostres fills, i que ens les feu arribar amb el full d’inscripció si feu també
colònies d’estiu al 2019, o de forma independent si no és així. Moltes gràcies.

Dolenta Regular Normal
Valoració monitors
Valoració activitats
Valoració transport
Casa de colònies
Valoració global
Altres comentaris

Bona

Molt
bona

