INFORMACIÓ GENERAL DEL CURS 2018/2019
Com cada any ens dirigim als pares i mares dels alumnes de l’Escola Vall de Palau per donar-vos la informació dels
serveis que oferirem el proper curs.
COL·LABORACIÓ DE LES FAMÍLIES AMB L’AMPA
Per poder realitzar aquests i altres serveis és imprescindible l'ajut de pares i mares que voluntàriament dediquen part
del seu temps a l'escola. Si voleu ajudar-nos veniu al despatx de l’AMPA i parlem.
Per realitzar qualsevol activitat és imprescindible ser soci de l'AMPA (20 € per família) i haver abonat l'import de
l'assegurança (5 € acollida, extraescolars a excepció de futbol i taekwondo que seran 6 € en concepte de federació i
exhibicions/partits interescolars):
Transferència al Banc Sabadell: ES75 0081 1656 2600 0101 7703.
O al caixer automàtic “Pagaments a tercers” amb el CODI 147944.
VENDA DE LLIBRES
La venda de llibres pel curs 2018/19 es realitzarà directament a “La Papereria” (antiga Carlin) del carrer Priorat, del dia 1
al 10 de setembre, en horari comercial. Per fer la recollida dels llibres s’ha d’haver fet la precomanda abans del 30 de
juny i portar-ho directament a l’establiment. Els socis de l'AMPA tenen descompte. Igualment, l’AMPA Vall de Palau té
una col·laboració directa amb “La Papereria” i “Papeleria Vallpalau”, de manera que tindreu allà tot el material escolar
necessari per als vostres fills i filles (llibretes additio, quadriculades, etc), a disposició per a les famílies que ho sol·licitin.
SERVEI D’ACOLLIDA MATINAL (per tots els alumnes): de 7:30 a 9:00 hores.
Preus:
● MENSUAL: 30 minuts, 22€ // 1 hora, 44€ // 1 hora 30 minuts, 66€
● DIES ESPORADICS: 30 minuts: 1,75€ // 1 hora: 3,50€ // 1 hora 30 minuts: 5,25€

Els pagaments mensuals es realitzaran mitjançant domiciliació bancària. En aquest cas, les famílies amb més d'un nen/a
al centre, tenen un descompte del 25% a partir del segon germà/na.
Els Dies esporàdics s'abonaran realitzant transferència bancària a:
Banc Sabadell, ES83 0081 1656 2500 0101 7802 ,
indicant el nom del nen/a i el curs i el concepte “Acollida”. També es pot pagar al Caixer Automàtic del Banc Sabadell
amb el CODI 147947 indicant el nom del nen/a.
El Servei d'Acollida Matinal funcionarà a partir del primer dia d’escola. El primer dia d’escola els nens i nenes que facin
ús del servei ho poden fer amb normalitat i seran les pròpies monitores les que facilitin els papers per poder omplir.
ALTRES INTERVENCIONS DE L’AMPA A L’ESCOLA
Ens encarreguem de preparar la Orla de Fi de curs per els alumnes de sisè.
També col·laborem amb l'escola tant amb suport econòmic com organitzatiu en el desenvolupament de les diferents
festes i activitats que s'organitzen: Festa de la Tardor, Caga Tió, Nadal, Carnestoltes, Sant Jordi, Acomiadament dels
Alumnes de Sisè, Fi de Curs...,

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
- L’horari de les activitats extraescolars comença a les 16:30h.
- Si no n'hi ha un mínim de 8 alumnes en algun grup, l'activitat no es podrà realitzar, amb la possibilitat d'oferir altres
activitats pels dies i grups que s'hagin hagut d’anul·lar.
- Les altes i baixes de qualsevol activitat s'han de comunicar abans del dia 20, es fan efectives el dia 1 del mes següent, i
s’ha de signar la fulla de baixa de activitat.
Alumnes d’Educació Infantil (P3, P4 i P5)
● Ball (P4 i P5)
● Calaix de Sastre
● Anglès
● Teatre
● Fútbol Sala (P4 i P5)
● Patinatge (P5)

Dilluns
Dilluns, Dimecres i/o Divendres
Consultar directament amb la coordinadora Esther Filgaira
Dimarts i Dijous
Dimarts i Dijous
Dimecres i Divendres

Alumnes del Cicle Inicial (1r i 2n)
● Anglès
● Dance
● Fútbol Sala
● Taekwondo
● Patinatge
● Ball (nomes 1º)
● Robòtica

Consultar directament amb la coordinadora Esther Filgaira
Dimarts i Dijous (2n)
Dimarts i Dijous (1r), Dilluns i Dimecres (2n)
Dimecres i Divendres
Dimecres i Divendres
Dilluns
Dimecres (només 2n)

Alumnes del Cicle Mitjà i Cicle Superior (de 3r a 6è)
● Anglès
Consultar directament amb la coordinadora Esther Filgaira
● Dance
Dimarts i Dijous
● Fútbol Sala
Dilluns i Dimecres (3r) Dimarts i Dijous (4t, 5è i 6è)
● Taekwondo
Dimecres i Divendres
● Patinatge
Dimecres i Divendres
● Robòtica
Dimarts (3r) Dijous(4t-6è)
● Repàs mates “prepara’t l’ESO”
Divendres (només 6è)
*Si esteu interessats en d’altres extraescolars o en altres horaris només ho heu de dir. En el cas de que hi hagi
quòrum suficient i espai per realitzar-ho no hi ha cap problema. Ompliu la fitxa i restareu informats.

Periòdicament oferirem tallers per a adults i famílies, si teniu algun desig o necessitat només ho heu de dir!. Us
mantindrem informats.
Els preus mensuals de les activitats van en funció del número de dies que l'alumne realitzi.
Patinatge, Dance, Teatre, Calaix de Sastre, Ball, Fútbol Sala, Dibuix i Pintura:
1 dia: 20€ // 2 dies: 30€ // 3 dies: 40 € // 4 dies: 50€ // 5 dies: 60€
Preus especials:
Taekwondo: 40€ // Anglès: 41.95€ (més matrícula) // Robòtica: 25€ (més matrícula únicament el primer curs, 20€)

