
EXTRAESCOLARS NSM CURS 22-23

INICI DE TOTES LES ACTIVITATS: SETMANA DEL 3 D’OCTUBRE.

Benvolgudes famílies,

En la present circular us informarem de tot el que fa referència a les extraescolars ofertades

per aquest nou curs. Abans de tot, agrair-vos la confiança un curs més per comptar amb

nosaltres perquè els vostres fills i filles gaudeixin de totes les activitats.

1. Activitats confirmades per aquest curs i material/equipament  necessari per dur-les

a terme (si no posa res significa que no en necessiteu):

-MULTIESPORT (Infantil) - Dimecres de 17h a 18'30h

Es recomana portar posat de casa roba i calçat còmode. Els nens i nenes podran berenar

abans d’iniciar l’activitat (opcional).

-CERÀMICA 1 (1r a 3r EP)  - Dilluns de 13.45h a 14.45h

Es recomana portar un davantal, bata o samarreta vella, per si es taquen.

-CERÀMICA 2 (4t a 6è EP)  - Dijous de 13.45h a 14.45h

Es recomana portar un davantal, bata o samarreta vella, per si es taquen.

-FÚTBOL (Primària) - Dijous de 17h a 18h

Es recomana portar posada roba i calçat còmode.

-PATINATGE (Infantil i Primària) - Dimarts de 17h a 18h

Proteccions: casc , genolleres i canelleres (obligatori). Colzeres (opcional).

Recomanació Patins: Freeskate (preferentment per iniciació). També poden ser

artístics/Hockey (linea/quads) i Slalom també. No es recomana: Velocitat, agressiu, descens i

tot terreny.

Roba: Portar posat pantaló llarg còmode i samarreta de màniga llarga, juntament amb

mitjons llargs. En el cas de que les temperatures siguin altes encara a l’octubre, poden

portar-lo en una bossa a part i canviar-se (als vestuaris de la pista coberta), però sempre que

sigui possible recomanem que aquell dia ja vinguin vestits de casa amb la roba recomanada.

-ROBÒTICA (Infantil) - Dilluns i dimecres de 13.45h a 14.45h

-ESCACS (Primària) - Dilluns de 13.45h a 14.45h

-DIBUIX, PINTURA I MANUALITATS (Primària) - Divendres de 13.45h a 14.45h

-DIBUIX MANGA (Primària/Secundària)  - Dilluns 14.00h a 15.00h
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D’altra banda, us informem a qui havíeu sol·licitat les activitats de SENSIBILITZACIÓ

MUSICAL EI AL MIGDIA i BÀSQUET EP a la tarda que no ha sortit grup i per tant no es

realitzaran.

2. Funcionament i espais:

- Activitats migdia: Els monitors de menjador tindran unes llistes dels alumnes que fan

les extraescolars. A l’hora corresponent els acompanyaran a la porta de secretaria on

els estaran esperant els diferents responsables de les activitats per endur-se’ls a les

classes on es desenvoluparà l’activitat. Quan acabi aquesta, els acompanyaran de

nou al pati amb el monitoratge de menjador.

*En el cas que vinguin de dinar de casa només cal que esperin davant la porta de

secretaria al seu grup a l’hora corresponent.

- Activitats tarda: Els/les tutors/es tindran unes llistes dels alumnes que fan les

extraescolars. A l’hora de la sortida se’ls deixarà a la porta de secretaria on els

estaran esperant els diferents responsables de les activitats per endur-se’ls als espais

corresponents on es desenvoluparà l’activitat.

3. Pagament

- Les activitats es cobraran la primera setmana del mes pel número de compte

habitual.

- En cas de baixa cal comunicar-ho abans del dia 20 del mes anterior de la baixa, del

contrari és cobrarà l'import.

- Un cop l’alumne s’inscrigui a les activitats haurà de participar a les mateixes, mínim

un mes. És a dir, l’activitat és considera mensual, per tant no es recuperaran les

classes perdudes.
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- A més del preu mensual de les activitats hi ha una matrícula de 20€ (únic pagament)

no retornable. Aquest import es es va cobrar al mes de juliol i es cobrarà a les noves

inscripcions posteriors a les del juliol.

- Només per aquelles famílies que escullin 3 o més activitats se'ls abonarà l'import de

la matrícula a la mensualitat de juny sempre que l'alumne hagi realitzat el curs

complet.

Per a qualsevol dubte o pregunta us podeu adreçar a la següent direcció de correu

electrònic: extraescolarsNSM@nsmontserrat.cat

I si encara no us hi heu animat ho podeu fer en qualsevol moment del curs, teniu tota la

informació al web de l’escola https://nsmontserrat.com/actividades-extraescolares/ , us hi

esperem a tots i totes!

Salutacions cordials,

Coordinació d’activitats extraescolars
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