Informació i inscripcions
Consulteu el nostre web per consultar més informació:

www.apassomi.org
Podeu fer-la els dies:
 Dissabte 15 d’octubre, durant la festa infantil.
 Dj. 20 i dv. 21 d’octubre de 20 a 21.30h al nostre
local.
 Dissabte 22 d’octubre, durant les activitats de
matins, tardes, after i Grup de Joves.
Us informem que qui no s’hagi inscrit durant aquests
dies s’haurà d’esperar fins al gener (12,13 i
14/01/2017) que tornarem a obrir inscripcions.
Moltes gràcies.
Us recomanem que us descarregueu del web els

Què no t’ho hagin
d’explicar!! A l’esplai
fem milers d’activitats:

Amb la
col·laboració de:

jocs, tallers, danses,
animació, teatre,... però
sobre tot fem amics,
gaudim de noves
experiències i... ens ho
passem d’allò més bé!!!

No t’ho perdis! T’hi
esperem!!

15

Comencem el dia
d’octubre amb una
gran

Festa a la

PLAÇA EUROPA de

17 a 19h!!

Matins d’Esplai
 Cada dissabte de 11,00 a 13,00 al nostre local
d’activitats
 De 3 a 5 anys (nens i nenes que estiguin cursant entre P3 i
P5. Nascuts entre 2013 i 2011)

 Possibilitat de participar-hi en la modalitat de “SociParticipant” o “Soci”
 Preu de Matrícula i Activitats:
Tot el curs: Soci i Participant: 30 €/curs // Soci: 25 €/curs
2on Semestre: Soci i Participant: 15 €/sem. // Soci: 12,5
€/semestre

Tardes d’Esplai
 Cada dissabte de 16,00 a 18,00 al nostre local
d’activitats
 De 6 a 9 anys (nens i nenes que estiguin cursant entre 1r i
4rt de Primària. Nascuts entre el 2010 i 2007)

 Possibilitat de participar-hi en la modalitat de “SociParticipant” o “Soci”
 Preu de Matrícula i Activitats:
Tot el curs: Soci i Participant: 30 €/curs // Soci: 25 €/curs
2on Semestre: Soci i Participant: 15 €/sem. // Soci: 12,5
€/semestre

Matins d’Esplai i Tardes d’Esplai

After Esplai

 Programació d’excursions i sortides periòdiques
d’un o més d’un dia (entre dos i tres cada mes)
 De 10 a 12 anys (nois i noies que estiguin cursant entre 5è,
6è de Primària i 1r d’ESO. Nascuts el 2006 i 2004)
 Preu de Matrícula i Activitats: 50€/curs.

Grup de Joves
 Programació d’excursions i sortides periòdiques
d’un o més d’un dia (entre dos i tres cada mes)
 De 13 a 16 anys (nois i noies que estiguin cursant entre 2n
d’ESO i 1r de BTX/CFGM. Nascuts entre el 2003 i 2000)
 Preu de Matrícula: 30 €/curs Preu d’Activitats:
60€/semestre. Total: 150€ (tot inclòs)

A les activitats de
s’hi pot participar com a:
 Soci-Participant: amb assistència regular els dissabtes i gaudint de tots els avantatges dels socis
 Soci: participant un màxim d’un dissabte al mes, a les excursions i gaudint de descomptes en les altres activitats de l’esplai (Parc de Nadal, Colònies,...).
Els germans gaudeixen de 5€ de descompte en el segon germà en la quota de tot el curs.
Si algun soci vol passar a participant al segon semestre haurà d’abonar la quantitat de 5€

