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Curset piscina curs 2022-2023

Benvolgudes famílies,

Com aquest darrer any, l'AFA gestionarà els 2 cursets de piscina per alumnes d’Infantil i Primària:

- curset extraescolar de piscina en horari no lectiu per alumnes de Primària (1r a 6è).

- curset de piscina en horari lectiu destinat als alumnes d'Educació Infantil (P3, P4 i P5).

Per aquest motiu, a continuació us informarem de com realitzar la reserva de plaça per totes les

famílies que estigueu interessades en qualsevol dels 2 cursets:

Curset de piscina per alumnes d'Educació Infantil:

- El preu del curset és de 38,40€ per alumne/a, amb una durada de l'Octubre al Maig.

- L'horari del  curset serà els divendres de 16:00h - 16:45h.
- El curset començarà el primer divendres del mes d’Octubre, per tant, el dia 07 d'Octubre.
- Les famílies seran les encarregades de portar els/les nens/nens a Can Butjosa. Els

horaris de recollida a l'escola seran:

o Alumnes que van a dinar a casa: a la tarda ja no hauran de tornar a l'escola.

Aniran directament de casa a la piscina.

o Alumnes que es queden a dinar a l'escola: es recolliran a les 15.30h, a la porta de

sortida (alumnes de P3 a l'aula).

Inscripcions:
- A partir d'avui i fins divendres dia 23 de setembre s’agafaran per correu les peticions de

plaça. Recordem que el mail de l'AFA és ampa@nsmontserrat.cat.
- Caldrà indicar: Nom i cognoms de l'alumn@/s, curs, telèfon de contacte i mail.

Pagament:
- La confirmació de plaça es farà via mail i es detallaran els passos a seguir per fer el

pagament.



- És obligatori adjuntar al mail de l'AFA el justificant de pagament. Per tant, la plaça no

estarà confirmada fins que no es rebi el pagament.

IMPORTANT: Els alumnes d’Educació Infantil que tinguin un germà a Primària podran
optar a fer el curset de piscina en horari extraescolar (els dilluns a les 17.30h), sempre i
quan el germà també faci l’extraescolar. Aquests alumnes no podran realitzar el curset
dels divendres.

Curset de piscina per alumnes de Primària:

- El preu del curset és de 38,40€ per alumne/a, amb una durada de l'Octubre al Maig.

- L'horari del  curset serà els dilluns de 17:30h - 18:15h.
- El curset començarà el primer dilluns del mes d’Octubre, per tant, el dia 03 d'Octubre.

Inscripcions:
- Les places estan reservades per alumnes entre 1r i 6è de Primària. 

- Recordeu que tindran opció a plaça els/les alumnes d'Educació Infantil sempre i quan

un/a germà/na de Primària faci l’extraescolar.

- A partir d'avui i fins divendres dia 23 de setembre s’agafaran per correu les peticions de

plaça. Recordem que el mail de l'AFA és ampa@nsmontserrat.cat.
- Caldrà indicar: Nom i cognoms de l'alumn@/s, curs, telèfon de contacte i mail.

Pagament:
- La confirmació de plaça es farà via mail i es detallaran els passos a seguir per fer el

pagament.

- És obligatori adjuntar al mail de l'AFA el justificant de pagament. Per tant, la plaça no

estarà confirmada fins que no es rebi el pagament.

El primer dia de curset, el personal de la piscina indicarà a les famílies el vestuari assignat i

explicarà la gestió de les motxilles.

Si teniu alguna consulta no dubteu en posar-vos en contacte amb nosaltres.

Moltes gràcies a tots i totes per la vostra col·laboració.

Atentament,

AFA Nostra Senyora de Montserrat.


