CC NTRA. SRA. DE LA CONSOLACIÓ
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07760 – Ciutadella de Menorca
Tel: 971484140
FAX: 971484096
e-mail: titular@consolacio.es
web: www.consolacio.es
CODI CENTRE 07000807

ACTIVITAT EXTRAESCOLAR DE BASQUET
L’Escola juntament amb el Club basquet Ciutadella ofereix l’activitat
extraescolar de basquet pels alumnes de 1r a 4t de primària.
L’activitat es durà a terme els dimarts i els dijous de 16:15 a 17:15
hores, durant els mesos d’octubre a maig.
El preu de la matricula és de 25 euros i la quota mensual és de 15
euros.
Les famílies interessades en que els seu fill/a realitzi aquesta activitat,
us demanem que signeu l’autorització i que la retorneu a porteria del
centre abans del 30 de Setembre 2016.
Jo,______________________________________pare/ mare de
l’alumne/a ___________________________,del curs __ d’EP autoritzo
el meu fill/a a participar en aquesta activitat esportiva organitzada pel
centre Ntra. Sra. de la Consolació.
Nombre de compte per a la domiciliació dels rebuts:
IBAN__________________________________________
Signatura.

MOVIMENT CONSOLACIÓ – MIC i COM
Etapa infantil. És l’etapa dels més petits que volen ser amics de Jesús, aprendre d’Ell
a consolar als altres i donar-lo a conèixer. Aquesta primera etapa comença a 3r
d’Educació Primària i es coneix per les sigles MIC (Moviment Infantil Consolació).
Etapa Juvenil. Està formada per adolescents i joves,
majors de 14 anys que desitgen seguir a Jesús,
progressar en la seva vida de fe i compromís cristià.
S’identifica amb les sigles COM (Consolació per el Món).
QUE FEM? Activitats lúdiques, tallers, pregàries, reflexions, sortides, jocs,
convivències....
QUI POT PARTICIPAR? Tots els alumnes des de 3r d’Educació Primària fins a 4t d’ESO.
PREU - L'aportació econòmica per a tot el curs serà de 15 euros.
CALENDARI: Trobades setmanals. DIVENDRES de 16h. -17,30h d'octubre a maig.
 2 convivències durant el curs: dies 15-16 d’octubre del 2016 i març de 2017.
Les famílies interessades en que els seu fill/a formi part del Moviment Consolació, us demanem que signeu
l’autorització i que la retorneu a porteria del centre abans del 30 de Setembre 2016.
Jo,______________________________________pare/

mare

de

l’alumne/a

___________________________,del curs __ d’EP autoritzo el meu fill/a a formar part del Moviment
Consolació.

