NORMES BÀSIQUES PER
GAUDIR DELS PATIS OBERTS I ELS
TALLERS EN SORTIR DE CLASSE

Tenim la sort de poder jugar als patis a partir de les 16:30 hores. És un dret, però també
un deure, complir una sèries de normes per tal que tot funcioni correctament. Llegiu-les
atentament:








Els nens i les nenes sempre han d’estar acompanyats d’un adult responsable.
A les 17:45 hores (com a màxim) es tancarà la reixa de l’escola. Qui vulgui, pot
continuar jugant al passadís central de la biblioteca.
Cal fer un ús responsable de les instal·lacions comunes (sorral, pistes, lavabos,
etc.) i respectar la resta de famílies que juguen als patis.
Cal deixar les pistes lliures els dies que hi ha extraescolars de futbol i bàsquet.
Els referents de l’AMPA durant els patis oberts són la Marcela els dilluns i el Dani
la resta de dies de la setmana.
Cal recollir qualsevol material de joc que s’hagi fet servir durant les activitats
abans de marxar.
Un cop al mes es farà un taller dinamitzador de famílies. Si esteu interessats a
participar-hi:
 Les activitats es faran en família. Els nens i les nenes sempre hauran
d’anar acompanyats d’un adult responsable.
 Cal inscriure-s’hi enviant un missatge a l’adreça de l’AMPA:
web@ampaperevila.org. Cal indicar-hi el nom del nen o nena, el curs que
fa, el nom de l’adult responsable que l’acompanyarà, un correu electrònic
i un telèfon mòbil de contacte. També cal especificar si sou socis de
l’AMPA o no.
 La data límit per apuntar-se als tallers és tres dies abans de la data del
taller.
 Cal emplenar obligatòriament el full de consentiment de drets d’imatge i
de dades personals abans d’entrar a l’activitat.
 Els tallers tenen places limitades per a 20-25 nens i nenes. IMPORTANT:
la llista d’assistència es genera per rigorós ordre de recepció de
sol·licituds.
 En el cas que hàgiu fet la inscripció i finalment no pugueu assistir a
l’activitat, us demanem que aviseu l’AMPA al més aviat possible per
correu electrònic o adreçant-vos directament a l’oficina de l’AMPA.
 L’AMPA es reserva el dret a modificar les dates i els tallers per les raons
que cregui convenients.
 Aquest any, els tallers seran gratuïts per a totes les famílies de l’escola. A
partir del proper curs, però, els taller seran gratuïts per a les famílies
associades a l’AMPA i de pagament per a les no associades.

