
PPeerr  qquuèè  ss''oorrggaanniittzzeenn?? 

QQuuii  ppoott  ppaarrttiicciippaarr?? 

IImmppoorrttaanntt  !!!! 

IInnccrriippcciióó  ((ddaatteess  ii  lllloocc)) 

LLlliissttaattss  dd''aaccttiivviittaattss 

RReeuunniióó  ppaarreess 

PPrreeuuss  dd''AAccttiivviittaattss 

CCoommppeettiicciioonnss 

 

Les activitats extraescolars estan organitzades 
directament per l’AMPA del centre i Club Esportiu GADEX 
amb els objectius de millorar els aspectes relacionats amb 
la salut, els bons hàbits higiènics, la cooperació, la  
superació personal, la integració dels alumnes i la millora 

de l’autoestima i el rendiment escolar. 
 
 

 
 
A les extraescolars de l´escola Can Serra, podran 
participar TOTS/ES ELS/LES ALUMNES DEL 
CENTRE: 

 les famílies dels quals estiguin al corrent de 
pagament de les quotes de l’AMPA i de les 
extraescolars del curs 2016-2017.  

 

A més, també podran participar ALUMNES DE 
FORA DEL CENTRE, 

 amb un pagament obligatori de 10€ (corresponent 
a la quota de soci d’AMPA i assegurança),  

 lliurament de la documentació complementària 
demanada pel consell esportiu (MODEL 10) 
signada pel director/a del centre de procedència, 
juntament amb la butlleta d’inscripció. 

 
 

 

 
 
 
Les activitats començaran a partir del dilluns dia 12 de 
setembre i finalitzaran al Juny. 

 
El mínim d’alumnes per grup per poder començar a 
realitzar una activitat serà de 10 alumnes. 

 
Al Juny, l’AMPA i C.E. GADEX organitzaran la Festa de 
l’Esport on es realitzaran exhibicions i/o partits de les 

diferents activitats organitzades durant el curs. 
 
 

 

 
 
Dijous 14 de setembre a les 16;45 h al teatre  
de l’escola. 

 
 

Porteu la inscripció amb totes les dades a la 
bústia de l’AMPA  del 22 de juny al  14 de juliol. 
El 17 de Juliol es publicaran a la web de l’escola 
les activitats que començaran a partir del 12 de 
setembre. 
 
Fora d’aquestes dates, només s’acceptaran 
inscripcions si hi ha plaça a l’activitat sol·licitada. 
 
La inscripció haurà d’anar acompanyada de: 
- fotocòpia de la targeta sanitària (grapada) 
- Pagament de 5 € en concepte d’inscripció anual 
(s’haurà de pagar en efectiu durant la primera 
quinzena de setembre) únic pagament per 
participant). Les inscripcions amb manca de 
documentació o que no realitzin el pagament no 
es podran tramitar. 
 
En cas de no poder realitzar-se grup, aquest 
pagament serà retornat per l’AMPA a les famílies 
 

Tota inscripció realitzada un cop iniciades les 
competicions del Consell Esportiu, no podrà fer-se 
efectiva (jugar) fins el 2

on
 cap de setmana posterior 

a la inscripció. 
 
Les activitats de competició a les Lligues de Consell 
Esportiu poden tenir alguna despesa extra. 
 

 
 
 
 
Els podreu consultar a partir del dia 15 de juliol 
al taulell de l’AMPA i a la web de l’escola, amb el 
nom dels alumnes inscrits a cadascuna de les 
activitats i: 

 si comencen a partir de dilluns 12 
setembre,  

 si queden pendents de noves inscripcions 
al setembre.  

  
RECORDEM QUE EL NOMBRE MÍNIM PER 

INICIAR UNA ACTIVITAT ÉS DE 10 NENS/ES. 

 
 

 

   5 €/anual com a quota d’inscripció al 
setembre. 

 20,00 €/mes activitats 1,5 h/setmana 

 20,50 €/mes patinatge en línia 

 24,50 €/mes activitats 3 h/setmana 

 
Les activitats es cobraran mensualment entre el 10 – 
15  de cada mes i SEMPRE per domiciliació bancària. 

 
 

El retorn de 2 quotes pot ser causa de baixa de 
l’activitat i retirada del carnet d’esportista del 
nen/a. 
 
 
 
 
 
Les lligues de futbol sala començaran a finals d’octubre. La 
resta de competicions alguna setmana més tard. 
 
És necessari que cada equip de competició compti 
amb la figura d’un delegat/da d’equip (pare – mare) pel 
bon funcionament de la mateixa. A la resta d’activitats 

també és recomanable tenir un/a pare – mare responsable. 
 
Recordem que l’equipament serà un complement obligatori 
a les activitats de competició i que tot l’equip haurà de 
portar el mateix (a càrrec de cada família). Als nous 
alumnes se’ls facilitarà l’adreça per anar a adquirir-lo.  
 
Per qualsevol incidència amb les activitats no dubteu en 
posar-vos en contacte amb l’AMPA o Club GADEX, per 
resoldre-la el més aviat possible. 
 
Els monitors/es no portaran a cap jugador/a al seu vehicle 
particular als desplaçaments dels partits. 
 
La responsabilitat dels desplaçaments dels 
jugadors/es als camps de joc anirà a càrrec de cada 
família o familiar major d’edat (quedant exempt de 

qualsevol responsabilitat en els trasllats l’AMPA i GADEX) 



AACCTTIIVVIITTAATTSS  EEXXTTRRAAEESSCCOOLLAARRSS 

EESSCCOOLLAA  CCAANN  SSEERRRRAA 

CURS 2017 - 2018 

 
 
 
 

  
 
  

  
    
    
 
 
 
 
 
 

   HORARI ESPAI DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

16,30 – 18,00 
Pista 
Futbol 

PATINATGE EN 
LÍNIA  P4 – 2n 

FUTBOL SALA  
3r – 4t 

FUTBOL SALA  
4t (grup 2016) 

FUTBOL SALA  
3r – 4t 

FUTBOL SALA  
4t (grup 2016)  

16:30 – 18:00 
Pista 

Bàsquet 1 
HOQUEI LÍNIA 

P4 – 2n 

PATINATGE / 
HOQUEI LÍNIA 

3r – 6è 

FUTBOL SALA  
5è – 6è  

BÀSQUET 
3r – 4t / 5è – 6è 

FUTBOL SALA  
5è – 6è  

16,30 – 18,00 
Pista 

Bàsquet 2 
 

INIC ESPORTS 

1r – 2n 
 

INIC ESPORTS 

1r – 2n 
 

16,30 – 18,00 
Pista 

Bàdminton 
TALLER DE 

JOCS P3 

MINICLUB 
ESPORTIU 

P3 – P5 

ESCOLA 
FUTBOL 
 1r – 2n 

 
ESCOLA FUTBOL 

 1r – 2n 

16,30 – 18,00 
Sala 

infantil 
 

JUDO 
(P4 – 6è) 

 

MINICLUB 
ESPORTIU 

P3 – P5 

ACROSPORT 
3r – 6è 

16,30 – 18,00 Aula 
PLAY 

ENGLISH 
5è – 6è  

 
PLAY 

ENGLISH 
P4 – P5  

PLAY 
ENGLISH 

1r – 2n  

PLAY 
ENGLISH 

3r – 4t 

16,30 – 18,00 
Aula 

Psicomotr. 
 

TEATRE 
1r – 6è  

DANCE 
SESSIONS 

1r – 6è  
 

EXPRESSIO 
CORPORAL I 
DANZA P3-P5 

16,30 – 18,00 
 

Aula Taller    
DIBUIX I 
PINTURA 
P4 – 6è 

 

 
Totes les activitats estan dirigides per monitors/es titulats, contractats i assegurats per Club 

Esportiu GADEX. Recordeu que les places són limitades a les activitats de competició a un màxim 
de 12 nens/es per equip!! 

 

Els primers 15 minuts d’activitat els nens/es podran berenar.. 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

  ampa.canserra@gmail.com 
 
 

 644 36 85 91  

 

 

 
  clubgadex@hotmail.com 
   
 Horari atenció GADEX 
 Dl a Dv 10 – 13 i 18 – 21  h 

 663 963 664    
 
Gestió de Rebuts  
 657 13 06 33 (Dl a Dj 17,30 a 20,30 h) 

ES REALITZARAN PORTES OBERTES de Miniclub Esportiu / Judo / Dance Sessions / Dibuix i 
Pintura / Acrosport A L’HORARI DE CADA ACTIVITAT.  

El preu és de 2€ que es descomptarà si el nen/a acaba fent l’activitat que ha provat.  

http://www.ayto-casabermeja.com/img/proyecto_web_deportes_leon_xiii/dibujo_balonmano_portada.jpg

