
CIRCULAR GESTIÓ SERVEIS EXTRAESCOLARS  

Benvolgudes famílies, 
 

Esperem que estigueu bé. Estem en moments estranys i tots ens hem d’adaptar a la situació actual.  
 
Ens hagués agradat poder fer l’Assemblea General, tal i com ho teníem previst, perquè volíem compartir amb tots                  
vosaltres el balanç econòmic i tractar temes tant importants com la gestió de les extraescolars. Ens comprometem                 
a tornar-la a convocar quan la situació sanitària ho permeti i a facilitar la informació econòmica quan puguem                  
retornar a la oficina i quadrar caixa.  
 

Fins que això no sigui possible, us avancem la intenció de regularitzar el servei de extraescolar i acollida. Les                   
opcions serien o bé que l’AMPA contracti els monitors i una coordinadora dels serveis o bé fer un conveni amb                    
una empresa de lleure. Pel que fa al servei d’acollida la prioritat és mantenir el servei el més semblant a l’actual,                     
però encara cal veure la fórmula de gestió més convenient. Respecte les extraescolars, La Junta de l’AMPA ha fet                   
pressupost i surt més econòmic fer un conveni amb la empresa VadeLleure, la qual pot oferir diverses activitats de                   
gran qualitat pedagògic (per + info www.vadeleure.cat ) i permet continuar amb els monitors que tenim                
actualment. Aquesta empresa està ubicada a Cardedeu i realitza serveis d’extraescolar a diverses escoles, com a                
l’escola Sant Jordi de Pineda, el Far de Calella i l’escola Santa Susanna. Som conscients que aquesta decisió no serà                    
ben rebuda per tothom, però els objectius d’aquets equip gestor són la viabilitat econòmica de l’entitat, la                 
legalitat i regularització dels serveis, la transparència amb els socis i la promoció de la participació. 
 

Futbol continuarà oferint-se mitjançant el Club de Futbol Sala de Pineda (23€/mes). Així mateix, ball es podrà                 
realitzar mitjançant la empresa “Fanàtics” dels monitors actuals (pendent confirmació).  
 

Per poder fer el quadre setmanal de les extraescolars, volem la vostra opinió al respecte i hem creat una enquesta                    
de Google Drive a on podeu escollir les activitats que més us interessi i el dia que us aniria bé. La oferta final,                       
prioritzarà les activitats més escollides en el dia amb més demanda. Tot i així, cal tenir en compte que                   
existeixen altres variables com que cada dia hi hagi opció per totes les franges d’edat. Per fer l’enquesta, abans                   
del 22 de maig, CLICA AQUÍ https://forms.gle/xaRmq5k9wRuTpsGX7 
 

A continuació es detallen les activitats que poden oferir, el preu mensual i la franja d’edat a qui va destinat: 
*les activitats son de 1,5h; de 16:30 a 18:00h. 
*hi ha descomptes en el preu de les extraescolars si l’infant realitza més d’una activitat a la setmana, sempre i quan siguin gestionades per                        
l’empresa.  
*per accedir al servei d’extraescolars (futbol, ball, piscina o les ofertades per la empresa) serà imprescindible ser soci de l’AMPA (quota                     
anual de 15€ que es paguen a l’inici de cada curs escolar).  
 

CICLE INICIAL; P3-P4-P5  
Anglès 23€ Manualitats 23€ Multiesports 23€ Patinatge 23€ 

Ioga 23€ Teatre 23€ Cuina 28€ Poti-Poti (tastets 
de cuina, 
manualitats, jocs, 
contes, etc) 

23€ 

Circ 23€ Petits 
científics 

28€ Mini Músics 23€ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
EDUCACIÓPRIMARIA: 1er-6è 
Ioga 23€ Patinatge 23€ Manualitats 23€ Robòtica 35€ Arts 

Marcials 
23€ 

http://www.vadelleure.cat/
https://forms.gle/xaRmq5k9wRuTpsGX7
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Anglès 23€ Cuina 30€ Noves 
Tecnologies 

23€ Yotubers 23€ Escacs 23€ 

Tècniques de  
dibuix 

23€ Multiesports 23€ Científics 30€ Teatre 23€ Gimnàstica 
Rítmica 

23€ 

Tècniques 
d’estudi 

23€ Còmic 23€ Guitarra 
 

23€ 

 


