
Benvolgudes famílies, 

Per  agilitzar  les  inscripcions  i  facilitar  el  procés  hem pensat  a  avançar  el
període d’inscripcions. 
A partir d’aquest moment ja us  podeu inscriure a les activitats que desitgeu. 
Si algun grup queda complet es tancarà la possibilitat d’inscriure’s. Si algú s’ha
inscrit a alguna activitat ja tancada se l’avisarà i podrà canviar a una altra
activitat o se li retornaran els diners.

El pagament s’ha de realitzar al compte:

ES79 2100 0764 3702 0002 7753  

S'haurà d'especificar el nom i cognoms de l'alumne, el curs i les activitats a
les que s'ha inscrit.

La confirmació de la plaça serà efectiva un cop entregat/enviat el justificant de
pagament a l'adreça de correu electrònic ampa@escolabaloo.cat o entregant-lo
a la secretaria de l'escola.
En  el  cas  de  què  hi  hagi  llista  d'espera,  la  no  confirmació  de  la  plaça
comportarà la pèrdua de la mateixa i s'avisarà al següent de la llista.

Les famílies que considerin que el seu fill requereix una atenció especial per
malaltia, tal  com ho indica el  reglament,  ens ho hauran de comunicar per
correu electrònic a l'adreça anterior.

El divendres 14 de setembre a partir de les 16:45 hores, és farà un tastet de
les activitats proposades a patis oberts.

Es pot demanar beca de les activitats: Roda d’Esports, Patinatge Artístic,
Futbol, Judo, Capoeira, Ioga, Teatre, Escacs, Circ i Danses Urbanes.

Podeu consultar més informació a la nostra secció de la pàgina web de l’escola.

Moltes gràcies

Comissió d'Extraescolars de l'Escola Baloo



Les activitats de migdia tenen un cost de 18 Euros. Les de tarda 25 Euros. La 
piscina Infantil 30,5 Euros i la de primària 29,5 Euros. 

(1) No és necessari que els fills dels adults que vulguin fer aquesta activitat 
també la facin.

(2) Robòtica: El preu és de 35 Euros i és una activitat d’una hora. L’activitat 
acaba a les 17:45. No cal recollir-los a les 16:30

Servei d’acollida de Matins (7:30- 9:00) 26 Euros/mes. Dies solts 4 Euros el 
primer germà i 2 Euros els successius.

Servei d’acollida Tardes (16:30-17:00) 18 Euros/mes. Dies solts 2 Euros.

INSCRPCIONS i PAGAMENT: Del 5 al 21 de setembre.

TASTET A PATIS OBERTS: Divendres 14 de setembre a les 16:45

CONFIRMACIÓ D’ACTIVITATS I PLAÇA: 26 de setembre.

INICI ACTIVITATS: Dilluns 1 d’octubre.

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 2018 – 2019 – ESCOLA BALOO

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

MIGDIA PRIMÀRIA ESCACS IOGA DANSES URBANES
(3r-6è) CAPOEIRA TEATRE

TARDA
(16:30 a
18:00)

INFANTIL TASTAOLLETES
EN ANGLÈS NATACIÓ MÚSICA I DANSES PRE-ESPORTIU

PRIMÀRIA

CERÀMICA I
TÈXTIL

 
 CIRC

 IOGA PER
NENS (NOU)

JUDO

 FUTBOL

 GUITARRA PER
A NENS I PARES

(NOU) (1)

PATINATGE
ARTÍSTIC

 
ROBÒTICA (NOU)(2)

 PINTA LA MÚSICA
(NOU)

RODA D’ESPORTS

NATACIÓ (2n-6è)
 

TEATRE 

IOGA PER FAMÍLIES
I MESTRES (NOU)


