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    ampasfnextraescolars@gmail.com 

AULA D’ESBARJO – del 6 al 21 de juny de 2016 - ESCOLA SANT FELIP 

NERI 

Benvolgudes famílies, 

Com cada any, us oferim la possibilitat d’inscriure els vostres fills i filles a l’Aula d’esbarjo pels 
dies que l’escola mantindrà només la jornada matinal. L’activitat la realitzarà el Grup TENO, la 
mateixa empresa que ofereix a l’escola els serveis de monitoratge de menjador, i es durà a 
terme des del dilluns 6 fins al dimarts 21 de juny de 2016, de 15 a 17 h. 

Està dirigida als alumnes de l’escola des de P3 fins a 6è de primària, i es desenvoluparà 

seguint l’eix “d’un viatge pel món màgic de les fades i el bosc encantat, que s’endinsarà en el 
món de fades, follets, unicorns i altres personatges màgics descobrint els misteris de les seves 
vides" mitjançant tallers i activitats diferenciades i adequades a cada franja d’edat. 

Inscripcions 

Per formalitzar la inscripció caldrà: 

- Omplir la Fitxa d’inscripció que trobareu al capdavall. 
- Fer un ingrés bancari de 40€ per nen/a pels socis de l’AMPA i de 50€ per a les 

famílies no sòcies, al següent número de compte de “la Caixa”: 
 

ES50  2100 0889 4102 0023 6199 

-  Retornar per correu electrònic o a la bústia de l’AMPA de l’Escola abans del dia 3 de 
juny, la fitxa d’inscripció degudament omplerta juntament amb el comprovant de 
l’ingrés bancari. 

IMPORTANT!: cal fer constar el NOM COGNOM CURS_ESBARJO com a concepte al fer 
l’ingrés bancari. 

Nota: L’increment de la quota d’enguany correspon als 2 dies de més de la jornada 
compactada. 

Fitxa d’inscripció: 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

AUTORITZACIÓ (a omplir per pares, mares o tutors (1)) 

En/na ..................................................................................... amb DNI núm. .............................. 

com a (1) .................... d’en/de na ......................................................................................... que 

està cursant ..............................., l’autoritza a participar a l’Aula d’esbarjo de l’Escola Sant 

Felip Neri. 

SIGNATURA:   Barcelona, ............ de ............................ de 2016 
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