CASALET 2019
ESPAI LÚDIC

Benvolgudes famílies,
El mes juny, concretament el dia 11,comença la jornada intensiva del professorat, és a dir, no hi haurà classe
per la tarda. Els infants que no es queden a dinar sortiran a les 13.00 h. i els que es queden a dinar sortiran a les
15:00 h.
El casalet està pensat per complimentar aquesta franja horària, de 15.00 a 16.30 h.
Activitats Educació Infantil: Racó del conte, Racó de dansa i ball, Racó de jocs de pati dirigits, Racó
d'Expressió Plàstica. Els monitors-es guiaran en tot moment aquestes activitats.
Activitats Primària : Racó del joc simbòlic, Racó de jocs de taula, Racó de l'expressió plàstica, Racó de lectura,
Racó d'estudi (els monitors-es no ajudaran a fer deures als nois i noies que utilitzin aquest espai), Jocs de pati,
campionat de …, balls i danses, el taller de la iaia i activitats proposades pels propis nois/es.
Són ells els qui hauran de triar què és el què volen fer.
L'equip de monitors-es de l'escola vetllarà pel bon funcionament d'aquesta activitat.
Dades tècniques:
Dates: del 11 al 21 de juny de 15.00 h. a 16.30 h.
Quota: 34,2 € ( Es cobrarà per domiciliació bancària el mes de juny. El rebut vindrà a nom de Garbuix).
En cas que vulgueu utilitzar aquest servei en dies puntuals fixes el cost del mateix, serà la part proporcional del
total, és a dir 3,8 € per dia. Cal que ho indiqueu a la butlleta adjunta.
Un cop finalitzat el termini establert, no podrem garantir la inscripció
dels infants. La ràtio de monitors per grup estarà tancada.

En cas que us quedeu a dinar esporàdicament, caldrà avisar a les 9.00 h. Deixeu-ho anotat en el mateix full
d'avisos.
Si esteu interessats en participar, només cal que ens lliureu la butlleta que teniu en la part inferior
d'aquesta circular, abans de divendres 10 de maig de 2019.
Deixeu-la dins de la bústia de l'AMPA, situada al vestíbul de l'escola.
Les activitats extraescolars, tindran el seu horari habitual, de 16.30 h a 17.45 h. fins el dia 21 de juny de 2019.
En el cas de la piscina de 16.30 h a 18.30 / 18.45 h, fins el dia 12 de juny de 2019.
Barcelona, 12 d'abril de 2019.
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