
   
 

HORARI PROVISIONAL ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 
 (Es confirmaran només les activitats amb grup mínim de 9 inscrits)  

CURS 2016-2017  

 
 

 

HORARI DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

Migdia 13:55-14:55 EMMA (P3-P4) 
Anglès Kids&Us

16:30-17:45 LUDIESPORT 
Needsports

HIP HOP   
Needsports

16:30-18:00 ANGLÈS         
Accent                  

Migdia 13:55-14:55 OLIVER (P4-P5) 
Anglès Kids&Us

EMMA (P3-P4) 
Anglès Kids&Us

16:30-17:45 JUDO               
Judo Club Vilanova

LUDIESPORT 
Needsports

JUDO               
Judo Club Vilanova

HIP HOP   
Needsports

16:30-18:00 ANGLÈS         
Accent                  

Educació Infantil 

Tarda
P3

P4 -P5
Tarda

HORARI Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

Migdia 13:55-14:55 ESCACS (P5-2n) 
Escacs Garraf

MARCIA II   
Anglès Kids&Us

MARCIA I   
Anglès Kids&Us

PATINATGE        
EN LÍNEA 
Needsports

MULTIESPORT / 
RUNNING 
Needsports

GIMNÀSTICA 
RÍTMICA  

Needsports

BASQUET 
Needsports

HIP HOP   
Needsports

PROGRAMACIÓ I 
ROBÒTICA 

Tecnolab

JUDO               
Judo Club Vilanova

JUDO               
Judo Club Vilanova

16:30-18:00 ANGLÈS         
Accent                  

16:30-18:30
TEATRE   

Companyia 
Nocturna              

Migdia 12:30-13:30 ESCACS       
Escacs Garraf

PATINATGE        
EN LÍNEA 
Needsports

MULTIESPORT / 
RUNNING 
Needsports

GIMNÀSTICA 
RÍTMICA  

Needsports

BASQUET 
Needsports

HIP HOP   
Needsports

JUDO               
Judo Club Vilanova

JUDO               
Judo Club Vilanova

HANDBOL      
Club Handbol Ribes

16:30-18:00 ANGLÈS         
Accent                  

PROGRAMACIÓ I 
ROBÒTICA 

Tecnolab

16:30-18:30
TEATRE   

Companyia 
Nocturna              

3r-6è

Educació Primària

Tarda

Tarda

16:30-17:45

16:30-17:45
1r-2n



   
 
 
 
 

 
 

Preus vàlids excepte error tipogràfic 
*Per a grups inferiors a 9 poden variar els preus 

 

CALENDARI GENERAL DE LES ACTIVITATS  
Del 03.10.16 al 02.06.17 

excepte modificacions comunicades a les famílies per les pròpies empreses 
 
 

INSCRIPCIONS  
Del 06.06. al 21.06 
Del 12.09 al 29.09 

 
Cal omplir el formulari d’inscripció y dipositar-lo a la bústia de l’AMPA o bé escanejar-lo i enviar-lo a  

 
extraescolars@amparellades.org 

 
El 30.09. es publicara la llista de les activitats confirmades 

 

EMPRESA ACTIVITAT Mensual     
(1 dia)

Mensual     
(2 dies) Trimestral Anual Descomptes

Patinatge 17,50 €      51,00 €      126,00 €    
Hip-Hop 17,50 €      51,00 €      126,00 €    
Basquet 17,50 €      51,00 €      126,00 €    

Multiesport/Running 17,50 €      51,00 €      126,00 €    
Gimnàstica Rítmica 17,50 €      51,00 €      126,00 €    

Club Judo VNG Judo 18,50 €      28,50 €      

Accent Academy Anglès                            
tarda 32,50 €      

Escacs 16,00 €      

Escacs material 5,00 €        

Teatre Teatre 30,00 €      

Tecnolab Programació i Robòtica 37,00 €      

Club Handbol Ribes Handbol 19,00 €      

Kids&Us 53,00 €      

Kids&Us material 66,00 €      

20% segona activitat.  A 
partir del segon germà 20% 
de descompte en el preu de 

la segona activitat - Els 
descomptes de 2n germà i 
realitzar dos activitats no 

són acumulables

Escacs

Anglès                           
migdia

Needsports

PREUS* SOCIS AMPA (Grup mínim: 9 alumnes)
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NORMATIVA EXTRAESCOLARS 
 

INSCRIPCIONS 
Les activitats s’adrecen a tots els nens i nenes de l’escola. 
Les activitats s’iniciaran a partir del 02 d’octubre 2016 y finalitzen el 02 de juny de 2017 (excepte 
modificacions comunicades a les famílies per les empreses).  
El període d’inscripcions a les activitats serà del 06 al 21 de juny y del 12 al 29 de setembre 2016. Cal omplir el 
full d'inscripció en la seva totalitat i deixar-lo en la bústia de l’AMPA o enviar-lo per correu electrònic a 
extraescolars@amparellades.org. 
Durant tot el curs escolar l’AMPA es reserva el dret d’anular l’activitat o revisar el preus sinó té el número mínim 
d’inscripcions per activitat (9 alumnes). En cas d'anul·lació de l’activitat per manca d'inscrits, la família pot triar 
una de les altres activitats extraescolars acceptant els preus, dies i horaris que tingui la nova activitat triada. 
És important el compromís amb la continuïtat de l’activitat i la participació ja que això afavoreix la 
dinàmica de la proposta i també és important per a cada integrant del grup. 
 

ASEGURANCA 
Els alumnes que participen a les activitats extraescolars han d’estar degudament assegurats. La FAPAC 
(Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya) posa al nostre abast una assegurança. Les 
famílies sòcies de l’AMPA ja estan incloses en aquest servei; les famílies d’altres centres hauran de fer-se càrrec 
del seu pagament. 
 

COBRAMENT 
La quota es gestionarà per l’empresa organitzadora i es cobrarà per domiciliació bancària la primera setmana de 
cada mes/trimestre o anualment segons s’acordi. En cas que hi hagi rebuts retornats, es repercutirà a les famílies 
les despenses bancàries del rebut tornat. 
El no pagament de la quota comportarà la baixa del nen o nena de l’activitat. 
La no assistència a l’activitat no justifica cap rebaixa en el pagament. Si es notifica una alta o una baixa un cop 
iniciat el trimestre, es carregarà l’import íntegre de la quota. 
 

BAIXES 
Les baixes s’han de comunicar per escrit a extraescolars@amparellades.org 15 dies abans d’iniciar el següent 
trimestre, especificant el motiu de la baixa. En cas de baixa voluntària s’hauran d’ abonar les quotes fins al final 
del trimestre en curs. 
En cas que l’AMPA modifiqui les condicions de l'activitat- dies, horaris i/o preus - un cop finalitzades les 
inscripcions, comunicarà per escrit els canvis a les famílies i, en aquests casos, podran acceptar-se baixes 
d’alumnes. 
 

INFORMACIÓ PER A LES FAMÍLIES 
Les activitats són portades a terme per personal qualificat. Totes les activitats tenen una finalitat lúdica y 
socioeducativa. 
El monitor de l’activitat recollirà els nens i nenes del cicle infantil a les aules i els portarà a l’aula on es realitzarà 
l’activitat. Els nens de primària aniran sols. Els pares recolliran els nens al gimnàs o a l’entrada del col·legi, la 
impuntualitat reiterada (fins tres vegades) es sancionarà amb la expulsió de l’activitat. 
També son sancionables amb l’expulsió de l’activitat les agressions verbals i físiques als monitors i companys, el 
no tenir una conducta apropiada per el desenvolupament de l’activitat En cas de provocar desperfectes al pati, 
aules i materials de l’escola els pares tindran que fer-se responsables de les despeses ocasionades. 
No es durà a terme l’activitat si les condicions climatològiques o l’estat de les instal·lacions ho desaconsellen. En 
qualsevol cas es realitzarà una activitat alternativa. 
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