Estimades famílies,
Com tots sabem, aquest any és complicat i ha fet que tots ens haguem d’adaptar a
noves situacions i canvis. Concretament, l’escola ha sigut una de les principals
institucions afectades i s’ha hagut de reorganitzar per poder oferir un servei de qualitat
i assegurar el benestar i la seguretat de tots els nens i nenes. Per això, les activitats
extraescolars s'han hagut de modificar o cancel·lar en moltes ocasions i estan a
l'espera de que les coses millorin.
Des de l’Escola Avança pensem que fer una activitat fora del col·legi pot ser molt
positiu per qualsevol infant, sobretot quan aquesta implica fer exercici físic, relacionarse i connectar amb el cos i la música, com és el cas de la dansa. Per això, obrim les
portes de la nostra escola a totes aquelles famílies que vinguin des de l’AMPA, per tal
de donar l'oportunitat de seguir ballant i gaudint amb el moviment.
Així doncs, oferirem un descompte de 5€ mensuals a tothom que vingui de part
de l’AMPA (només cal presentar un rebut); Aquí tenim grups per totes les edats i
nivells, i podeu triar a quin grup voleu anar (de competició, de formació,
coreografies...). A més, podeu venir a provar la primera classe de forma totalment
gratuïta i sense cap compromís.
Els horaris disponibles actualment són els següents:
 SUPER ESTRELLES (2014 – 2016): Dimarts i dijous de 17:30 a 18:30
 LITTLE DANCERS (2010 – 2013): Dimarts i dijous de 17:30 a 18:30
 DON’T STOP THE MUSIC (2008 – 2012): Dilluns (17:30 – 18:30) i divendres

(18:00 – 19:00)
 BE LIVING (2011 – 2012): Dimarts i dijous de 18:30 a 19:30 (Grup de

competició)
 POSITIVE MOVE (2009 – 2010): Dimarts i dijous de 18:30 a 19:30 (Grup de

competició)
Els preus van en funció de les hores setmanals realitzades i són els següents:
 1h/setmana = 35€/mes*
 2h/setmana = 50€/mes*

*Descompte 5€ mensuals si vens de part de l’AMPA.
La matrícula és totalment gratuïta!!!
Ens trobem a l’Avinguda Montilivi número 9, i el nostre horari d’atenció al públic és de
dilluns a divendres de 8h a 22:30h. Si ho desitges també et pots posar en contacte
amb nosaltres telefònicament al 619 457 249 o al 972 203 851, o bé enviant-nos un email a escola@ballsavanca.cat.

Salutacions,
Avança Dance & Gym

