
 CURS 2021-2022 

 INFORMACIÓ I OFERTA EXTRAESCOLARS 2021-2022 

 Benvolgudes famílies, 

 Per  tal  de  poder  posar  en  marxa  les  ac�vitats  del  curs  2021-2022  ,  us  informem  de  l’oferta  d’EXTRAESCOLARS 
 que l’AMPA  té la intenció d’organitzar. 

 És  per  això  que  us  demanem  que  les  famílies  que  vulgueu  que  el/la  vostre  fill/a  realitzi  alguna  o  vàries  de  les 
 ac�vitats  oferides,  respongeu  l’enquesta  que  l’escola  us  enviarà  a  través  del  vostre  mail  fins  el  día  20  de 
 setembre com a data límit. 

 Un  cop  rebudes  totes  les  enquestes,  es  recolliran  les  dades  i  es  passarà  a  formalitzar  matriculacions  de  les 
 ac�vitats al pa� de Primària del 21 al 24 de setembre de 17:20h a 18h. 

 A TENIR EN COMPTE: 

 ●  Hi  hi  un  MÍNIM  de  places  a  cobrir  en  cada  ac�vitat.  En  cas  de  no  arribar  al  mínim  establert, 
 NO es podrà dur a terme. 

 ●  Hi  ha  un  MÀXIM  de  places  en  cada  ac�vitat  ,  és  molt  important  que  es  respongui  l’enquesta 
 abans  de  fer  la  matriculació.  No  es  realitzará  la  matrícula  si  abans  no  s’ha  fet  reserva  a  través 
 de l’enquesta (excepte en el cas que hi quedin places disponibles). 

 ●  En  el  cas  que  en  la  recollida  de  dades  a  l’enquesta  alguna  ac�vitat  sobrepassi  el  número  de 
 sol.licituds,  es realitzarà un sorteig  que es podrà veure en directe, entre totes les sol.licituds. 

 ●  Tant  els  dies  com  l’horari  es  poden  modificar  en  funció  de  les  inscripcions  rebudes  i  de  les 
 necessitats de l’organització (s’intentarà mantenir dies i horaris ofertats). 

 ●  En  el  moment  de  la  matrículació,  s’hauràn  d’abonar  10€  en  concepte  de  matrícula  ,  excepte 
 a l’ac�vitat de rítmica (12€) i a les ac�vitats diriges a adults (ESO= 10€, Adults= 0€). 

 ●  Fins  a  l’inici  de  cada  ac�vitat  els  nens  i  nenes  estaran  esperant  (berenant)  acompanyats/des 
 d’una monitora que després, els portarà a l’aula o gimnàs a on es realitzarà l’ac�vitat. 

 Per  a  qualsevol  dubte  o  aclariment,  podeu  posar-vos  en  contacte  amb  l’AMPA  a  l’adreça  de  correu  electrònic 
 ampantra.sra.mar@hotmail.com  o a través de la vostra intercomunicadora de classe a l’AMPA COMUNICA. 

 Gràcies per la vostra col.laboració. 

mailto:ampantra.sra.mar@hotmail.com
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 ACTIVITAT  CURSOS  DIA  PLACES  PREU SOCI  PREU  NO 
 SOCI 

 Judo  P4-2on Primària  Divendres 
 17:20h-18:20h 

 15  60€/trimestre  65€/trimestre 

 Judo  3er-6è Primària  Divendres 
 18:30h-19:30h 

 15  60€/trimestre  65€/trimestre 

 My Extra English  P3  Divendres 
 17:20h-18:20h 

 15  20€/mes  25€/mes 

 My Extra English  P4-P5  Dilluns  i  Dimec 
 17:20h-18:20h 

 15  40€/mes  45€/mes 

 My Extra English  Cicle Inicial  Dilluns  i  Dimec 
 17:20h-18:20h 

 15  40€/mes  45€/mes 

 My Entra English  Cicle Medi  Dilluns  i  Dimec 
 17:20h-18:30h 

 15  40€/mes  45€/mes 

 My Extra English  Cicle Superior  Dimarts  i  Dijo 
 17:20h-18:20h 

 15  40€/mes  45€/mes 

 Zumdance Kids  Primària  Dilluns 
 17:20h-18:20h 

 15  60€/trimestre  65€/trimestre 

 Rítmica  P3-P4  Dijous 
 17:20h-18:20h 

 15  22€/mes  27€/mes 

 Rítmica  P5-1er Pr.  Dimarts 
 17:20h-18:20h 

 15  22€/mes  27€/mes 

 Pintura,  dibuix  i 
 manualitats 

 Infan�l  Dijous 
 17:20h-18:20h 

 15  65€/trimestre  70€/trimestre 

 Pintura,  dibuix  i 
 manualitats 

 De  1er  a  3er 
 Primària 

 Divendres 
 17:20h-18:20h 

 15  65€/trimestre  70€/trimestre 

 Pintura,  dibuix  i 
 pintura 

 4t Primària i ESO  Dimecres 
 17:20h-18:20h 

 15  65€/trimestre  70€/trimestre 

 Defensa Personal  ESO i Adults  Divendres 
 16:05h-16:55h 

 10  15€/mes  20€/mes 

 Zumdance  ESO i Adults  Dijous  16h-17h 
 o  bé  Divendres 
 15:05h-15:55h 

 10 (per día)  15€/mes  20€/mes 

 Defensa  Personal 
 i manteniment 

 ESO i Adults  Dissabtes 
 10:30h-12h 

 10  20€/mes  25€/mes 
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 ●  En  el  cas  de  l’ac�vitat  de  Judo,  si  un  dels  dos  horaris  no  arriba  a  cobrir  les  places,  aquestes 
 es passaran a realizar en un sol horari unificat. 


