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La data límit de 
matriculació el 22 de 

setembre

La recollida de carnets 
serà el divendres 

29 de setembre de 
les 16 a les 18 hores.

Les noves matriculacions han 
d’haver lliurat prèviament la 
següent documentació dins 
d’un sobre tancat a la bústia 
de l’AMPA:

 Full d’inscripció omplert 
(disponible al web de l’AMPA)

i una foto carnet (amb  el 
nom del nen)

 El resguard de l'ingrés
fet al compte de l’AMPA:

La Caixa IBAN
ES11 2100 3007 3422 0048 3677

 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.

L’activitat comença el dimecres 4 d’octubre.

Entrada a les 17:30h. i sortida a les 19:00h. (es prega puntualitat).

Les inscripcions de juny que van optar per fer dos pagaments, 
el segon pagament s’ha de fer abans del 22 de setembre. 
Podeu deixar el justificant a la bústia de l’AMPA o enviar-lo per correu 
electrònic (piscina@ampaipse.com).

Després de les inscripcions de juny a l’activitat de piscina,
encara queden places vacants per aquest curs:

Recollida de carnets: 29 de setembre
(de 16 a 18 hores al primer pis C/ Casanova)

El carnet és obligatori per accedir a les instal·lacions. 

Us recordem que l’activitat de piscina l’organitza l’AMPA, no 
l’escola, per tant és imprescindible que passeu a recollir-
lo aquest dia. 

Preus (en un únic pagament):

Primer fill inscrit 280 €
Segon fill inscrit 230 €
Tercer fill inscrit 200 €
Servei d’acompanyament (opcional) 100 €

NIVELL DIMECRES

P3 10 places

P4/P5 10 places

1er/2on/3er 20 places

4rt/5è/6è 10 places

Les places es donaran per ordre d’inscripció

No es guardarà la plaça si no s’ha lliurat tota la documentació
(encara que s’hagi pagat).
Els qui es quedin sense plaça se’ls hi retornaran els diners i 
passaran a ser reserves i podran accedir a l’activitat en cas 
que es produeixin baixes.    
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