
IMPORTANT 

L’AMPA es reserva el dret d’anul·lar aquells serveis i/o ac�vitats amb un nombre d’inscrits  inferior 

al mínim aconsellable per al bon funcionament, de variar la composició dels grups per necessitats 

d’organització, i de canviar el dia de realització d’alguna ac�vitat depenent del nombre d’inscrits o 

de les necessitats de les empreses que les ges�onin. 

Les ac�vitats espor�ves són realitzades per Recresport, Iniciació musical per La Casa de la Música, 

Anglès per Món Idiomes, Natació per TerrassaSports i  Easy Way Formació. 

La Junta de l’AMPA prendrà les mesures oportunes per garan�r el bon funcionament de les ac�vi-

tats. 

LLISTES: Les llistes defini�ves amb els inscrits i admesos a les ac�vitats extraescolars es pu-

blicaran el dia 17 de JUNY a les cartelleres del costat de l’AMPA i de l’edifici de l’Avinguda 

Béjar (entrada edifici P4). Les llistes de P3 i nous alumnes es publicaran el 17 de Setembre a 

les mateixes cartelleres. 

 

BÀSQUET: Introducció a la pràc�ca del bàsquet fomentant els hàbits del compromís, la 

col·laboració entre companys i els respecte de les normes. Hi hauran par�ts de bàsquet cada dis-

sabte. Adreçat als cursos de 3r a 6è.  

•  Matrícula :  Ac�vitat 2 dies a la setmana: 47€.   

•  Quota mensual :  Ac�vitat 2 dies a la setmana: 29€.  

•  Rebut domiciliat. Cobrament bimestral 

Pels nous alumnes serà obligatori adquirir la uniformitat . La podreu comprar a par�r de setembre 

un cop els entrenadors us hagin assignat el número de dorsal. 

NATACIÓ:  Ac�vitat adreçada a alumnes de P3 a 2n. Aquesta ac�vitat es realitzarà al  Terrassa- 

Sports de *17,05 a 17,50h. Cal portar-los des de l’escola fins allà. 

•  Matrícula :  30€.   

•  Quota: 165 €. A pagar al setembre ingrés a l’Ampa.  Possibilitat de fraccionament 100€ al 

setembre i 65€ al gener del 2016. 

INICIACIÓ MUSICAL: Iniciació a la música, al cant i a la pràc�ca amb alguns instruments. Adreçat  

a alumnes de P3 a  P5.  

•  Matrícula :  29,50€.    

•  Quota mensual : 19€.  Pagament a l’Ampa bimestral 

ÀNGLES: Classes per a l’aprenentatge de la llengua anglesa. Adreçat de P5 a 6è.   

Ofert per l’Escola Món Idiomes. En aquesta ac�vitat la inscripció no inclou les quotes dels mesos de 

setembre i octubre. 

•  Matrícula :  64€.   Inclou material de tot el curs.  

•  Quota mensual : 31,50€.   
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ACTIVITATS DE MIGDIA 12.30 a 13.30h 

 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

3r -  6è  Easy way  

Arithme�c 

(3r i 4t) 

Escacs 

(de 3r a 6è) 

Anglès  

(4t a 6è) 

 

ACTIVITATS DE TARDA de 16.30 a 17.45h 

 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

P3 Iniciació Musical 

Natació  

Jocs Motrius Natació   

P4 Iniciació Musical 

Natació  

Iniciació a l’Esport Natació Iniciació a l’Esport  

P5 Iniciació Musical 

Natació  

Iniciació a l’Esport Natació 

Ball Modern 

Iniciació a l’Esport Anglès  

1r - 2n Mul�esport Anglès Natació 

Mul�esport 

Pa�natge Ball Modern 

3r -  4t Pa�natge 

Anglès  

Bàsquet Ball Modern Bàsquet  

5è -  6è  

 

Ball Modern Bàsquet  Bàsquet 



Benvolgudes famílies, 

En aquest document trobareu la informació sobre les ac�vitats extraescolars que organitza 
l’AMPA per al proper curs 2015/16 adreçades a les famílies sòcies. 

Per inscriure-s’hi cal haver abonat la quota anual de l’associació, que es paga per família i no 
per alumne. Aquest curs la quota serà de 25€ per un fill /a i de 35€ per dos o més fills/es que 
s’han d’ingressar al número de compte de l’AMPA, posant com a concepte AMPA+Nom i 
cognoms del nen/a + curs que farà. 

INSCRIPCIONS Passes a seguir per a fer la inscripció: 

Entregar la següent documentació a la sala de l’AMPA. 

⇒ Fitxa de Soci de l’AMPA degudament emplenada (una per família) 

⇒ Comprovant de pagament de la quota de soci del curs 2015/16 

⇒ Fitxa d’inscripció  de l’ac�vitat degudament emplenada. Una per alumne. 

⇒ Comprovant de pagament de la matrícula/les de la/es ac�vitat/s (un comprovant per  
ac�vitat indicant Ac�vitat+Nom Alumne + Curs que farà). La matrícula  inclou la quo-
ta de setembre i octubre (excepte en el cas d’anglès, natació  i Easy Way Arithme�c).    

⇒ Fotocòpia de la targeta Sanitària . 

⇒ Fotografia mida carnet si s’escau (només Mul�esport i Bàsquet) 

No es reservarà cap plaça. Només s’acceptaran inscripcions que s’entreguin amb tota la do-

cumentació demanada.  Els grups s’ompliran estrictament per ordre d’ inscripció i prioritzant 
els alumnes que han realitzat la mateixa ac�vitat en el curs anterior. 

DATES D’INSCRIPCIONS 

 JUNY (de P3 a 6è) 

⇒  Del 1 al 12 Juny excepte divendres dia 5 de 16:30 a 18h. A la Sala de l’AMPA 

⇒  Els dilluns i dimarts 1,2, 8 i 9 de Juny de 9.30 a 10.30h. 

 SETEMBRE (només P3 i nous alumnes de l’Escola). 

⇒  El 15 i 16 de setembre de 15 a 18h. 

FORMES DE PAGAMENT PER EXTRAESCOLARS I QUOTES SOCIS 

BANC SABADELL, N. Compte IBAN ES28 0081 5348 0600 0108 1018 oficina: Av. Béjar 89. Es 
pot pagar amb TARGETA a l’AMPA, INGRÉS BANCARI (si no és l’oficina de Béjar, el banc cobra 
una comissió de 2€) i  per TRANSFERÈNCIA.  No s’acceptaran pagaments en efec�u. 

INICI ACTIVITATS 

Totes les ac�vitats començaran el 21 DE SETEMBRE a excepció d’ACOLLIDA MATINAL (el pri-
mer dia de classe) i NATACIÓ (octubre) 

ACOLLIDA MATINAL: L’ac�vitat es durà a terme entre les 8:00 i les 9:00h des del primer dia 
de classe. La inscripció es farà el primer dia de classe que el nen/a comenci l’ac�vitat. Per a 
informació més detallada, podeu trucar a la Coopera�va l’Eina al telèfon 93 736 47 22. 

ACTIVITATS DE MIGDIA Horari de 12:30 a 13:30h 

ANGLÈS: Adreçat de 4r a 6è. Ofert per l’Escola Món Idiomes. La inscripció no inclou les quotes dels 
mesos de setembre i octubre. 

• Matrícula 64€. Inclou material de tot el curs.  

• Quota mensual 26,00€. Rebut domiciliat. Cobrament mensual. 

ESCACS: Adreçat de 3r a 6è. Introducció als escacs i a l'estratègia de joc. Compe�cions alguns diven-
dres.  

•  Matrícula 18,50€.  

• Quota mensual 14€.  Rebut domiciliat. Cobrament bimestral. 

EASY WAY ARITHMETIC: Adreçat  a 3r i 4rt. Ac�vitat d’es�mulació mental per a nens pensat per a 
millorar les capacitats intel·lectuals dels infants a par�r de l’ús de l’àbac Japonès. Easy Way Formació 
oferirà aquesta ac�vitat.  La inscripció correspon al material de tot el curs. En aquesta ac�vitat la ins-
cripció no inclou les quotes dels mesos de setembre i octubre. 

• Matrícula :  34,00€. Inclou material de tot el curs.   

• Quota mensual : 22€.  Rebut domiciliat. Cobrament  mensual. 

ACTIVITATS DE TARDA Horari de 16.30 a 17.45h. Excepte Natació*  

Els alumnes disposen de 15 minuts per menjar un pe�t berenar. No es poden portar sucs ni batuts. 

JOCS MOTRIUS: Exercicis i jocs per millorar la motricitat dels infants de P3.  

•  Matrícula :  Ac�vitat 1 dia: 21,00€.   

•  Quota mensual : Ac�vitat 1 dia: 16€.  Rebut domiciliat. Cobrament bimestral. 

INICIACIÓ A L’ESPORT: Introducció a l’ac�vitat Usica amb jocs i esports. Adreçat a P4 i P5.  

•  Matrícula :  Ac�vitat 1 dia: 21,00€.   Ac�vitat 2 dies a la setmana: 39,50€.   

•  Quota mensual : Ac�vitat 1 dia: 16€.   Ac�vitat 2 dies a la setmana: 29€.  

•  Rebut domiciliat. Cobrament bimestral. 

MULTIESPORT: Introducció als esports d’equip. Par�ts els caps de setmana. Adreçat a 1r i 2n.  

•  Matrícula :  Ac�vitat 1 dia: 26,50€  Ac�vitat 2 dies a la setmana: 43.50€.   

• Quota mensual : Ac�vitat 1 dia: 16€.   Ac�vitat 2 dies a la setmana: 29€.  

•  Rebut domiciliat. Cobrament bimestral. 

PATINATGE: Iniciació al pa�natge en línia. És obligatori que l’alumne por� les proteccions  

(casc, canelleres, colzeres i genolleres). Adreçat als cursos de 1r a 4t.  

•  Matrícula :  Ac�vitat 1 dia: 21,00€.   

• Quota mensual : Ac�vitat 1 dia: 16€.  Rebut domiciliat. Cobrament bimestral. 

BALL MODERN: Dansa espor�va amb cançons actuals. Compe�cions puntuals.  De  1r a 6è.  

• Matrícula :  Ac�vitat 1 dia: 21,00€.   

• Quota mensual : Ac�vitat 1 dia: 16€.  Rebut domiciliat. Cobrament bimestral. 


