INSCRIPCIÓ D'ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
per a JOVES (a partir de 12 anys) i FAMILIARS
que viuen o estudien al barri de
Sta. Eugènia-Can Gibert-Curs 2021-2022
L’AMPA de l'Institut Sta. Eugènia us presenta les diferents activitats extraescolars
perquè feu la vostra inscripció. Marqueu la o les activitats que us interessin
ACTIVITAT

DIA I HORA

IOGA

Dilluns
17.00h a 18.00h

Gimnàs Institut
ANGLÈS

PREU

COL·LABORADORES

Dolors Garcia

marca
X

70€/any (soci AMPA)
80€/any (no soci)

Up idiomes
Dilluns, dimecres
16 a 17 h

Aula de l’institut
JOCS DE TAULA I ROL
Aula de l’institut
FUTBOL (EQUIP FEMENÍ)

Dimecres
16.30 a 18 h

(subvenciona
Ajuntament de
Girona)
Garau.cat

10€ /any(soci AMPA)
20 € /any (no soci)
60 € /any (soci
AMPA)
80€/any (no soci)

Tot Oci
Pavelló Montfalgars (F.Sala)
Camp de futbol_ Can Gibert Pla
(Futbol 11)

Dimarts 17 a 18 h
Dijous 15.50 a 16.50 h

(subvenciona
Ajuntament de
Girona)

10€/any (soci ampa)
20 €/any (no soci)

FUTBOL (EQUIP MASCULI)
Camp de futbol_ Can Gibert Pla
(Futbol 11)
Pavelló Montfalgars (F.Sala)
MECANOGRAFIA
biblioteca de l'Institut

Dimarts 15.50 a 16.50 h
Dijous 17 a 18 h
1 hora al dia dins l'horari
de biblioteca (4.00-6.30h)
inscripcions contínues:
biblioteca

Tot Oci
(subvenciona
Ajuntament de
Girona)
Tot Oci
(subvenciona AMPA)

10 €/any (soci ampa)
20 €/any (no soci)

10€/curs (socis
AMPA)
20€/curs (no soci)

Ompliu les vostres dades abans que comenci l'activitat. Llegiu la normativa al segon full

ANIMA’T, APUNTA’T I JA VEURÀS COM ET DIVERTIRÀS!!!!!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Link inscripcions: https://tuit.cat/h87jq
Anoteu si voleu que s’organitzi una activitat extraescolar de ..................................
Aquestes activitats es realitzaran sempre i quan s’arribi a mínim 6 alumnes per activitat). El màxim
permès serà de 12 alumnes aquest curs. La primera setmana d’octubre les classes són gratuïtes i
obertes a tothom per acabar-se de decidir. Per poder ser admès-admesa no s’ha de tenir cap deute amb
l’AMPA, és a dir no pot haver cap import pendent del curs anterior.
Les activitats extraescolars comencen A PARTIR DEL 4 D'OCTUBRE i acaben el 27 finals de maig.
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El dia d'inici de cada activitat extraescolar, es donaran les instruccions corresponents a la normativa
sanitària.
El pagament de l’activitat s’ha de fer abans de final de desembre al compte de l’AMPA INSTITUT STA.
EUGÈNIA a la Caixa ES67 2100 8162 76 2300040226, especificant el nom i cognom de l’alumn@, curs
i l’activitat que es realitza. Es podrà fer el pagament a terminis prèvia sol.licitud. Podeu deixar el justificant
a la bústia o entregar al monitor.
Per qualsevol aclariment o suggeriment podeu contactar amb nosaltres a través del correu electrònic a
ampainstitutsantaeugenia@gmail.com. També trobaràs informació a la web de l’institut.

●

Des dels serveis socials del Santa Eugènia i St. Narcís es poden sol·licitar BEQUES d’algunes
activitats extraescolars per aquelles famílies que ho necessitin per la seva situació econòmica i
familiar.

●

Adreceu-vos a l’educadora social de Sta. Eugènia (Centre Cívic Can Ninetes).
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