Educació Primària, 1r i 2n

Setembre 2018

Benvolguts senyors
Vos informam que la propera setmana a partir de dia 17 de setembre començaran les classes de l’activitat extraescolar
d’anglès de CIDEIDIOMES en horari de 16:30 a 17:30 h en grups de dilluns i dimecres o dimarts i dijous.
La professora de l’activitat recollirà els alumnes inscrits a la seva aula i els durà a l’aula de 1r A o 1r B d’Educació
Primària on es durà a terme l’activitat fins a les 17:30 h, hora en què els podran recollir.
Els alumnes que no hagin estat recollits pels seus pares a les 17:30 h seran duits a la sala de psicomotricitat.
Si voleu inscriure el vostre fill/a emplenau la butlleta següent i feis-la arribar a les oficines (caixa). Les places
s’assignaran per ordre d’arribada (places limitades)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------L’alumne/a_________________________________________________________ del curs ________ està interessat en
participar a l’activitat de CIDEIDIOMES durant el curs 18-19, en el grup de :
[ ] Dilluns i dimecres

[ ] Dimarts i dijous

i en cas de ser admès, es compromet a pagar la quantitat de 39’50 €/ mes.
Palma a ____ de _____________ de 2018

Signatura pare/mare

Educació Primària, 1r i 2n

Setembre 2018

Benvolguts senyors
Vos informam que la propera setmana a partir de dia 18 de setembre començaran les classes de l’activitat extraescolar
d’anglès de CIDEIDIOMES en horari de 16:30 a 17:30 h en grups de dilluns i dimecres o dimarts i dijous.
La professora de l’activitat recollirà els alumnes inscrits a la seva aula i els durà a l’aula de 1r A o 1r B d’Educació
Primària on es durà a terme l’activitat fins a les 17:30 h, hora en què els podran recollir.
Els alumnes que no hagin estat recollits pels seus pares a les 17:30 h seran duits a la sala de psicomotricitat.
Si voleu inscriure el vostre fill/a emplenau la butlleta següent i feis-la arribar a les oficines (caixa). Les places
s’assignaran per ordre d’arribada (places limitades)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------L’alumne/a_________________________________________________________ del curs ________ està interessat en
participar a l’activitat de CIDEIDIOMES durant el curs 18-19, en el grup de :
[ ] Dilluns i dimecres

[ ] Dimarts i dijous

i en cas de ser admès, es compromet a pagar la quantitat de 39’50 €/ mes.
Palma a ____ de _____________ de 2018

Signatura pare/mare

Educación Primaria, 1º y 2º

Septiembre 2018

Estimadas familias
Les informamos que la próxima semana a partir de día 18 de septiembre comenzarán las clases de la actividad
extraescolar de inglés de CIDEIDIOMES en horario de 16:30 a 17:30 h en grupos de lunes y miércoles o martes y
jueves.
La profesora de la actividad recogerá los alumnos inscritos en su aula y los llevará al aula de 1º A o 1º B de Educación
Primaria donde se realizará la actividad hasta las 17:30 h, hora en que se podrán recoger.
Los alumnos que no sean recogidos por sus padres a les 17:30 h serán llevados a la sala de psicomotricidad.
Si quieren inscribir a su hijo/a, rellenen el boletín y entréguenlo en las oficinas (caja). Las plazas se asignarán por orden
de llegada (plazas limitadas).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El alumno/a_________________________________________________________ del curso ________ está interesado
en participar en la actividad de CIDEIDIOMES durante el curso 18-19, en el grupo de :
[ ] Lunes y miércoles

[ ] Martes y jueves

Y si es admitido, se compromete a pagar la cantidad de 39’50 €/ mes.
Palma a ____ de _____________ de 2018

Firma padre/madre

