
NATACIÓ:  Ac�vitat adreçada a alumnes de P3 a 2n. Aquesta ac�vitat es realitzarà al  Terrassasports de  *17,05 a 
17,50h. Cal portar-los des de l’escola fins allà. 

•  Matrícula :  15€. 

• Quota trimestral:  90€. Es realitzaran 3 pagaments a Terrassasports el 1er efec�u/visa (a par�r del 24 de juny fins 
el 20 de setembre de 2019), el 2on i 3er domiciliats (El 01/01/2020 i el 01/04/2020). 

BÀSQUET / VOLEIBOL: Introducció a la pràc�ca del bàsquet o voleibol, fomentant els hàbits del compromís, la 
col·laboració entre companys i els respecte de les normes. Hi hauran par�ts cada dissabte. Adreçat als cursos de 3r a 
6è.  

•  Matrícula :   Ac�vitat 2 dies a la setmana: 25€.  

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

Pels nous alumnes serà obligatori adquirir la uniformitat . La podreu comprar a Uniformes escolares Platoon C/ de 
l’Autonomia 36  a par�r de setembre un cop els entrenadors us hagin assignat el número de dorsal.   

INICIACIÓ MUSICAL: Iniciació a la música, al cant i a la pràc�ca d’instruments. Adreçat  a alumnes de P3 a  P5.  

•  Matrícula :           Ac�vitat 1 dia: 15€.   

•  Quota mensual: Ac�vitat 1 dia: 18€.  Rebut domiciliat. Cobrament mensual. 

ANGLÈS: 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.  
Per definir els grups s’ha de passar els dies 10 o 13 de juny per les instal·lacions del cole (de 12:30 a 13:30 i de 16:30 a 

18h.). 

•  Matrícula :            Ac�vitat 1 dia 15€. 

•  Material :              60€ /curs (alumnes con�nuació), 65€/curs ( alumnes nous). 

•  Quota mensual : Ac�vitat 1 dia 33€.  Rebut domiciliat. Cobrament  mensual. 

CREA: Es tracta d’un taller molt variat, un calaix de sastre de manualitats, en el que es faran joies de bijuteria, objectes 
de decoració i de regal, targes i postals de felicitació, vitralls, mosaics, etc . Adreçat a alumnes de 1er a 6è. 

•   Matrícula :  Ac�vitat 1 dia: 15€.     

•  Material :              30€ /curs. 

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

TEATRE: Ac�vitat des�nada a iniciar-se en l’aprenentatge de la interpretació, creació i producció teatral. 
Adreçat a alumnes de 1er a 6è. Segons les inscripcions, es faran dos grups separats per edats. 

• Matrícula :  Ac�vitat 1 dia: 15€.    

• Quota mensual : Ac�vitat 1 dia: 18€.   Rebut domiciliat. Cobrament  mensual. 

IMPORTANT 

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

ble 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. 

Els imports de les ac�vitats són calculats anualment i repar�ts en diferents fraccionaments, per aquest mo�u no hi ha 

variació en la quota  els mesos que inclouen dies no lec�us. Quan l’horari de les ac�vitats coincideixi  amb una festa de 

l’AMPA, aquestes quedaran anul·lades. 

Les ac�vitats són realitzades per Recresport, Consell Espor�u, Elit Sports, L’Eina Coopera�va (CodeLearn), Món Idiomes 

i Terrassasports. 

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

LLISTES: Les llistes defini*ves amb els inscrits i admesos a les ac�vitats extraescolars es publicaran el dia 19 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 16 de Setembre a les mateixes cartelleres. 

AMPA 

A    CTIVITATS  

EEEE    XTRAESCOLARS 

CCCC    URS 2019/20 

C/Sometent Castella,  169  (08225 Terrassa) 

Horari: Dilluns a Divendres de 16.40h a 17.40h 

www.enxaneta.org 

extraescolars@enxaneta.org  

ampa@enxaneta.org 

ACTIVITATS DE MIGDIA de 12.30 a 13.30h 
 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

3r   Robò�ca Escacs Anglès  Tenis Taula 

5è Programació Tenis Taula Escacs Anglès  Robò�ca 

4t  Robò�ca Escacs Anglès  Tenis Taula 

6é Programació Tenis Taula Escacs Anglès  Robò�ca 

ACTIVITATS DE TARDA de 16.30 a 17.45h 
 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

P3 
In. Musical  

Natació 
In. a l’Esport Natació  In. a l’Esport  

P5 
In. Musical 

 Natació 

In. a l’Esport 

Ball Modern  
Natació  In. a l’Esport 

Ioga en Família 

Anglès  

2n 
Mul�esport 

 Natació 

Teatre 

Ball Modern 

Anglès 

Mul�esport 

Natació  

Pa�natge 

 

Crea 

Ioga en Família 

3r Teatre 
Bàsquet 

Anglès 
Voleibol  Bàsquet 

Crea 

Voleibol 

Ioga en Família 

4t Teatre 

Bàsquet 

Crea 

Anglès  

Voleibol  

 
Bàsquet Voleibol 

6è 
Anglès  

Teatre 

Bàsquet 

Crea 
Voleibol   

 Voleibol 

Bàsquet 

1r 
Mul�esport 

 Natació 

Teatre 

Ball Modern 

 

Mul�esport 

Natació  

Pa�natge 

 Anglès  

Crea  

Ioga en Família 

P4 
In. Musical  

Natació  
In. a l’Esport Natació  In. a l’Esport Ioga en Família 

5è 
Anglès  

Teatre 

Bàsquet 

Crea 

Voleibol  

 
 

 Voleibol  

Bàsquet 



Benvolgudes famílies, 

En aquest document trobareu la informació sobre les ac�vitats extraescolars que organitza l’AMPA pel proper 
curs 2019/20 adreçades a les famílies. Com a NOVETAT trobareu Teatre i Programació. 

També hem canviat d’empresa l’ac�vitat de Música, passem de Casa de la Música a Elit. 

Per inscriure-s’hi cal haver abonat la quota anual de l’AFA, que es paga per família i no per alumne. La quota 
serà de 25€ per un fill /a i de 35€ per dos o més fills/es. La forma de pagament esta especificada a con�nuació. 

INSCRIPCIONS  

Aquet any les inscripcions es tornaran a fer on-line a través d’un enllaç  que trobareu a la pagina web del AMPA  

(www.enxaneta.org)  a par�r del Dilluns dia 10 de Juny a les 12h fins el dimarts dia 18 de Juny a les 12h.  

A la web s'ompliran totes les dades dels nens/es , famílies i totes les ac�vitats a les que volem inscriure als nos-
tres fills/es. 

Al finalitzar el procés de inscripció on-line de totes les ac�vitats es realitzarà un únic pagament a través de tar-
geta bancària o similar. 

Aquest pagament inclourà només la matrícula. Les quotes de setembre i els materials es pagaran per rebut do-
miciliat a cada empresa, excepte a anglès, que es pagarà en efec�u els dies 10 o 13 de juny presencialment a 
l’escola. 

Serà imprescindible adjuntar la targeta sanitària i  una fotografia mida carnet per tots els nens/es inscrits per a 
les ac�vitats espor�ves de mul�esport, voleibol, ball, pa�natge, tenis taula, escacs i bàsquet.  

La llicència, l’assegurança i inscripció d’aquestes ac�vitats s’inclourà a la  quota del mes en que es faci la inscrip-
ció a la compe�ció (bàsquet, voleibol, escacs i  tenis taula) o exhibició (ball i pa�natge).  

No es reservarà cap plaça. Només s’acceptaran inscripcions que omplin i adjun(n tota la documentació de-

manada.  Els grups s’ompliran estrictament per ordre d’inscripció.  

Al Setembre, les inscripcions, pels nous alumnes de P3 i per ac�vitats amb places vacants,  es realitzaran els 

dies 12 i 13 de manera presencial al despatx de l’AMPA de 12:30 a 13:30 i de 16:30 a 18:00. 

 

INICI ACTIVITATS 

Totes les ac�vitats començaran el 16 DE SETEMBRE a excepció d’ACOLLIDA MATINAL (el primer dia de clas-

se) i NATACIÓ (octubre). 
 

FINAL ACTIVITATS 

Totes les ac�vitats finalitzen el 29 DE MAIG a excepció d’ACOLLIDA MATINAL (l’úl�m dia de classe) i NATA-

CIÓ (17 de Juny). El dia 5 DE JUNY es farà la festa de cloenda del curs amb les exhibicions de les ac�vitats.  
 

ACOLLIDA MATINAL: L’ac�vitat es durà a terme entre les 8:00 i les 9:00h des del primer dia de classe. La ins-
cripció 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 o visitar la web del AMPA www.enxaneta.org. 
 

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

Els alumnes que facin ac*vitats de migdia, hauran de marcar al full d’inscripció si es queden a dinar. 

ANGLÈS: Adreçat de 3r a 6è. Ofert per l’Escola Món Idiomes. La inscripció no inclou la quota de setembre. Per definir els 

grups amb Mon Idiomes s’ha de passar els dies 10 o 13 de juny per les instal·lacions del cole (de 12:30 a 13:30 i de 16:30 

a 18h.) .  

• Matrícula: 15€  

•  Material : 60€ /curs (alumnes con�nuació), 65€/curs ( alumnes nous). 

• Quota mensual: 26,50€. Rebut domiciliat. Cobrament mensual. 

ROBÒTICA: Adreçat  de 3r a 6è. Curs adaptat a cada edat on es reforcen les capacitats STEM (Ciència, Tecnologia, Engi-
nyeria i Matemà�ques). Es treballen diferents tecnologies de manera combinada: Robò�ca, Electrònica, Programació i 
MinecraQ.  

• Matrícula :  15€.  

• Material:     30€  

• Quota mensual : 39€.   Rebut domiciliat. Cobrament  mensual. 

PROGRAMACIÓ: Adreçat  de 5è a 6è. Curs adaptat als alumnes més grans o que ja han fet l’ac�vitat de Robò�ca anteri-
orment. Aprenen  a programar a través de diferents llenguatges com Logo, Karel, Scratch, Python ...  

• Matrícula :  15€.   

• Quota mensual : 50€.   Rebut domiciliat. Cobrament  mensual. 

ESCACS: Adreçat de 3r a 6è. Iniciació i perfeccionament d’aquest joc d’estratègia tot aprenent els moviments bàsics i 
potenciant l’exercici mental.  Segons inscripcions, es valorarà l’opció de fer  dos grups segons nivell en horaris consecu-
�us (de 12:30 a 13:30 i de 13:30 a 14:30) 

• Matrícula 15€.    

• Quota mensual 13,00€.   Rebut domiciliat. Cobrament  mensual. 

TENIS TAULA: Adreçat de 3r a 6è. Donarem a conèixer el reglament, la tècnica i la tàc�ca de l’esport. Es treballen con-
ceptes com la recreació, comba�vitat i la motricitat. Durant el curs es faran compe�cions entre escoles. 

• Matrícula 15€.                     

• Quota mensual 13,00€.   Rebut domiciliat. Cobrament  mensual. 

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

Els alumnes disposen de 15 minuts per berenar.  

INICIACIÓ A L’ESPORT: Exercicis, jocs i esports per millorar la motricitat dels infants de P3,P4 i P5.  

•  Matrícula :  Ac�vitat 1 dia: 15€.   Ac�vitat 2 dies a la setmana: 25€.  (assegurança inclosa) 

•  Quota mensual : Ac�vitat 1 dia: 15€.   Ac�vitat 2 dies a la setmana: 25€.  

•  Rebut domiciliat. Cobrament  mensual. 

MULTIESPORT: Introducció als esports d’equip. Par�ts alguns dissabtes. Adreçat als cursos de 1r i 2n.  

•  Matrícula :  Ac�vitat 1 dia: 15€  Ac�vitat 2 dies a la setmana: 25€. ( assegurança inclosa).  

• Quota mensual : Ac�vitat 1 dia: 15€.   Ac�vitat 2 dies a la setmana: 25€.  

•  Rebut domiciliat. Cobrament  mensual.  

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

(casc, canelleres, colzeres i genolleres). Exhibicions puntuals.  Adreçat als cursos de 1r a 2n.  

•  Matrícula :  Ac�vitat 1 dia: 15€.   

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

BALL MODERN: Dansa espor�va amb cançons actuals. Exhibicions puntuals. Adreçat als cursos de P5 a 2n.  

• Matrícula :  Ac�vitat 1 dia: 15€.   

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

IOGA EN FAMÍLIA: La comunicació flueix nens/es i pares/mares milloren  l’atenció i la concentració , son capa-
ços de relaxar-se i preservar la respiració natural. Adreçat als cursos de P4 a 3r.  

• Matrícula :  Ac�vitat 1 dia: 15€.   

• Quota mensual : Ac�vitat 1 dia: 20€.   (nen/a + pare/mare) + 7€ ( familiar extra)  

• Rebut domiciliat. Cobrament  mensual. 


