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Característiques del Servei 
d’Acompanyament amb 

monitors

� Té caràcter opcional.

� Els nens es recolliran a la 
sortida de l’escola i els moni-
tors els acompanyaran a peu
fins a la Piscina Sant Jordi.

� Hi haurà un monitor per 
cada 8-10 nens segons el 
curs.

� Cada monitor s’encarrega 
sempre dels mateixos nens.

� El monitor tindrà el telèfon 
dels pares dels nens/nenes 
dels quals és responsable. 

� Aquests monitors seran els 
mateixos de vestidors.

� Si el nen/a no pot assistir a 
l’activitat, els pares hauran 
d’avisar al coordinador.

PISCINA 2014-2015
AMPA de l’Escola IPSE

Com cada any l AMPA organitza l activitat de piscina, el 
nombre de places per al proper curs és el següent:

El període de matriculació serà
del 2 al 13 de juny . 

S’ha de lliurar a la bústia de l’AMPA situada a la porteria de l'Escola, dins 
d’un sobre tancat amb el nom i curs del nen/a, la següent documentació:

� Full d’inscripció omplert i una foto carnet (amb el nom del nen)

� El resguard de l’ingrés fet al compte de l’AMPA: 
La Caixa 2100-3007-34-2200483677
Fent constar el nom complet del nen inscrit.
Es pot optar per fer un únic pagament al mes de juny
o dos, pagant el 50% al juny i el 50% al setembre.

� En cas de no ser soci de l’AMPA cal fer un altre ingrés al mateix 
compte amb la quantitat de 40 € i adjuntar-lo a la resta de documentació.

No es reservarà la plaça si no s’ha lliurat tota la documentació (encara 
que s’hagi pagat). Tindran preferència en la inscripció els nens que ja 
realitzen aquesta activitat, sempre que es mantingui el dia de realització
de la mateixa. Als altres se’ls respectarà l’ordre segons la data de l’ingrés
bancari. Si les places no queden cobertes s’obrirà un altre període 
d’inscripció al setembre. Durant el mes de setembre també es lliuraran 
els carnets per accedir a les instal·lacions.

Horari: Entrada 17:30h. Sortida 19:00h. aprox.

Preus:
Es pot optar per fer un únic pagament al mes de juny o fer-ne dos, pagant el 50% al juny i 
el 50% abans del 20 de setembre.

Primer fill inscrit 280 €
Segon fill inscrit 250 €
Tercer fill inscrit 210 €
Servei d’acompanyament (opcional)         100 €

60 places60 placesTOTAL

10 places10 placesde 4t a 1r ESO

30 places30 places1r / 2n / 3r

10 places10 placesP4 / P5

10 places10 placesP3
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