ACTIVITATS DIA LLIURE DISPOSICIÓ
Dilluns 12 de febrer del 2018
Benvolguts pares,
Com ja sabeu el proper dilluns 12 de febrer és un dia de festa de lliure disposició.
Des de l’AMPA de la Fundació Escola Mowgli us proposem un conjunt d’activitats per a
tots els nens des de P3 fins a 6è (tot i que per a 5è i 6è també hi ha l’esquiada).El nostre
objectiu és, com sempre en aquestes situacions, donar solucions a tots aquelles pares i
mares que ho necessitin i facilitar la sempre difícil conciliació vida laboral i vida personal.
Per aquest dia proposem les mateixes activitats per a petits i grans, però sempre adaptades
al nivell corresponent. Aquesta vegada tindrem un matí ocupat jugant i aprenent a escalar a
l’Ingravita d’Igualada fent un circuit de 4 estacions amb monitors d’allà i de l’Escola. A la
tarda farem Jocs de Taula i “Cinemowgli”.
L’horari i les activitats que plantegem per aquest dia és el següent:
HORA

ACTIVITAT

09:00

Arribada a l’Escola i passarem llista. Ens dividirem en dos grups, grans i petits.

09:30 – 10:45

10:45 – 12:00

Escalada a l’Ingravita. Grup grans.
Jocs al pati de l’escola i esmorzar. Grup petits.
Esmorzar al parc de l’Estació Vella i jocs. Grup grans
Escalada a l’Ingravita. Grup petits.

12:00 – 13:00

Tornarem junts a l’Escola i jugarem una estona al pati.

13:00 – 15:00

Dinar.

15:00 – 17:00

Jocs de taula i “Cinemowgli”. Els nens podran triar l’activitat que prefereixin.

*Es disposarà de l’habitual servei d’esplai de ¾ de 8 a ¾ de 9 i del servei de menjador de l’escola.
*També hi ha l’opció de venir a buscar el nen o nena a les 13:00, i portar-lo a l’Escola a les 15:00h.

QUÈ S’HA DE DUR? Esmorzar i roba còmode per fer les activitats.
PREU ACTIVITAT: Només matí: 10€. Tot el dia: 14€
*El cost de l’activitat es cobrarà a final de mes per via bancaria.
*Si el cost de l’activitat és inferior al previst, es cobrarà a les famílies un preu més ajustat.

INSCRIPCIONS: Agrairem que aquells que estigueu interessats en participar en l’activitat,
us apunteu per via web a través de la següent adreça:
https://goo.gl/forms/mIltGqQXfKaEEYtM2
Cal fer la inscripció com a màxim el dia 6 de febrer. No es garantirà cap plaça si la
inscripció es retorna fora d’aquest termini, en cas d’acceptar la inscripció, l’activitat costarà
un 30% més. Si s’anul·la la participació en el termini posterior d’inscripció s’abonarà el 50%
de l’import. Ens guardem la opció d’anul·lar l’activitat si no s’arriba al mínim de 15 nens i
nenes, en aquest cas, evidentment no es cobrarà res.

Comissió Extraescolars

A continuació, deixem també la butlleta d’inscripció via paper, per aquelles famílies
que ho prefereixin. També cal portar-la a secretaria com a màxim el dia 6 de
febrer.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------ACTIVITATS DIA LLIURE DISPOSICIÓ
Dilluns 12 de febrer del 2018
Nom de l'alumne ________________________________________ Curs _______________
Marqueu l’horari: Només matí , Tot el dia
Es queda dinar a l’escola?
AUTORITZACIÓ PARE/MARE O TUTOR:
En/na _____________________________________ amb DNI núm. ___________________
autoritza el/s seu/s fill/s/es ___________________________________________________
a assistir a l'activitat sol·licitada, del dia 12 de febrer de 2018, segons les condicions
establertes. Fa extensiva aquesta autorització a les decisions medicoquirúrgiques que fos
necessari adoptar en cas d'extrema urgència, sota la pertinent direcció facultativa. Així
mateix, el sota signant delega la potestat de l’alumne/a en l'equip de monitors en totes les
decisions que facin falta, per un millor funcionament de l’activitat.
Signatura dels pares o tutors:

Igualada,

de

de 2018

