
 

PREUS/2017-2018     
(ELS PREUS SÓN TRIMESTRALS. LES BAIXES EN QUALSEVOL ACTIVITAT HAN DE SER NOTIFICADES AMB ANTELACIÓ (ABANS QUE FINALITZI EL TRIMESTRE, 
JA QUE NO ES FARÀ CAP DEVOLUCIÓ DE DINERS UN COP COMENÇAT UN TRIMESTRE.) 

 

 
ACTIVITAT ENTITAT HORES SETMANALS PREU TRIMESTRAL  OBSERVACIONS 

ENTRE BAMBOLINES AULA2 1 42,45 €  

ROBOTICA KREATIVE KIDS 1 136  €                            

ESCAC I MAT AULA2 1 42,45 €  

PETITS ACTORS AULA2 1 42,45 €  

PISCINA SAFA I AMPA 1 66,30€ + MONITORS D’ACOMPAYAMENT (APROX TOTAL 105 €) 

G.ARTISTICA DIVERJOC 1 o 2 75 € (2 hores setmana) 
48 € (1 hora setmana)  

ANGLES DOCKLANDS 2 120€ + UNA QUOTA ANUAL DE MATERIAL DE 28€ 

TALLER D’ART DIVERJOC 1 o 2 
75 € (2 hores setmana) 
48 € (1 hora setmana)  

EXPRESSIO CORPORAL/DANSES                              DIVERJOC 1 o 2 
75 € (2 hores setmana) 
48 € (1 hora setmana)  

GUITARRA DINAMIC 1 95 €  

PIANO DINAMIC 1 95 €  

FUTBOL DIVERJOC 1 o 2 75 € (2 hores setmana) 
48 € (1 hora setmana)  

BASQUET DIVERJOC 1 o 2 
75 € (2 hores setmana) 
48 € (1 hora setmana)  

HIP HOP DINAMIC 1 o 2 
63 € (1 hora setmana) 
116 € (2 hores setmana)  

MULTIESPORT DIVERJOC 1 48 €  

PATINATGE DIVERJOC 1 o 2 75 € (2 hores setmana) 
48 € (1 hora setmana) 

 

XINES XEYINGXING 2 5 a7 alumnes72 € 
8 a 10 alumnes 54 €  

MAGIA MAG ALEX 1 55 €  

 
En les activitats organitzades per Diverjoc: el segon germà tindrà un descompte de 3€ /trim., Els participants que realitzin dues activitats tindran un descompte de 6 € / trim.  
I  els participants que realitzin tres activitats tindran un descompte de 12 €/ trim. 
 
BEQUES: les famílies que vulguin sol·licitar subvencions per infants per a la pràctica esportiva fora d’horari escolar cal que demanin la documentació 
pertinent a l’AMPA (disponibles a partir del setembre 2017), i omplin el full d’inscripció de l’activitat. Un cop entregada la sol·licitud de beca a l’Ajuntament cal 
que facin arribar la copia de color rosa a a l’AMPA de l’Escola. Val a dir que les beques es poden sol·licitar només per infants i joves de 6 a 17 anys i per les 
activitats esportives marcades a la graella d’activitats amb el distintiu (B). Aquestes beques requereixen tenir el compromís d’estar tot el curs escolar 
realitzant l’activitat. Des d’un bon inici els rebuts es domiciliaran amb normalitat fins tenir la resolució de l’Ajuntament. Aquesta resolució de beques serà cap 
al mes de novembre i, un cop tinguem aquesta resolució, des de DIVERJOC s’enviarà un correu electrònic per informar-vos de com queda la situació 
econòmica de cada família. En cas de retornament a favor de la família, aquesta devolució es realitzarà durant el mes de juliol.  


