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ACTIVITATS EXTRAESCOLARS CURS 2021-2022 
 
 
 
Benvolguts/des Pares i Mares, 

Us fem arribar la llista de les activitats extraescolars que l’AMPA ha preparat per al nou curs 

2021-2022. Enguany, igual que el curs anterior, el Consell Esportiu del Pla s’encarregarà de la 

selecció i la gestió de les qüestions relacionades amb els monitors.  

També us adjuntem l’autorització de sortida de les activitats que ens haureu de signar i 

retornar juntament amb la butlleta d’inscripció. Aquesta autorització servirà per tot el curs i 

per a totes les activitats.  

Es poden dipositar les dues fulles en la bústia de l’AMPA abans del dilluns dia 6 de setembre. 

 

 

 

Miralcamp, 28 d’agost de 2021 
Junta de l’AMPA ESCOLA SANT MIQUEL 
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ACTIVITAT CURS HORARI OBSERVACIONS 

Acollida matinal Tot l’alumnat  
de l’escola 

De dilluns a divendres,  
de 8 a 9 h 

Preu: Fixes segons inscrits 
25 € - 7 alumnes o + 
30 € - 6 alumnes 
35 € - 5 alumnes 
40 € - 4 alumnes 
50 € - 3 alumnes 
Esporàdics 4 €/hora 

Berenar i jugar Tot l’alumnat  
de l’escola 

De dilluns a divendres,  
de 17 a 18 h 

Preu: Fixes 30 €/mes 
Esporàdics 2 €/hora 

Expressió Artística 
Activitat realitzada per Solaç 
Centre d’Expressió Artística 

Tot l’alumnat  
de l’escola 

Dilluns,  
de 17 a 18 h  

Materials a càrrec del Solaç 
Preu: 20 €/mes (segons inscrits) 

Mecanografia A partir de 4t  A concretar (*) Activitat subvencionada 

Multiesports 
El dijous, es durà a terme al 
poliesportiu. El desplaçament 
serà a càrrec dels monitors. 

P3, P4 i P5 Dilluns, de 17 a 18 h 
 (*) Activitat subvencionada 

De 1r a 6è Dijous, de 17 a 18.15 h 

Anglès  

P3, P4 i P5 Divendres, de 17 a 18 h 

Preu: 15 € / mes 

1r i 2n Divendres, de 17 a 18 h 

3r Dimecres, de 17 a 18 h 

4t Dimecres, de 17 a 18 h 

5è i 6è Dimecres, de 17 a 18 h 

Natació Tot l’alumnat  
de l’escola 

Dimecres,  
de 17.30 a 18.15 h 

Preu: 
40 €/trimestre INFANTIL 
35 €/trimestre PRIMÀRIA 

Escacs De 1r a 6è Dimecres, de 14 a 15 h Preu: 15 € /mes 

 
Balls moderns  
(funky, hip hop,...) 
 
 

De P3 a 2n Dijous, de 17 a 18 h 
(*) Activitat subvencionada 

De 3r a 6è Dijous, de 18 a 19 h 

Patinatge 
Es durà a terme al poliesportiu.  
El desplaçament serà a càrrec 
dels pares. 

De P4 a 2n Dimarts, de 17.15 a 18.15 h 
(*) Activitat subvencionada 

De 3r a 6è Dilluns, de 17.15 a 18.15 h 

BTT (bicicleta tot terreny) 
Sortida i arribada a l’escola. 
Cada usuari ha de portar la 
seva bicicleta. 

A partir de 1r Dissabte, de 11 a 13 h Preu: 15 € /mes 

Bàdminton (esport de 
raqueta) 
Es durà a terme al poliesportiu. 

A partir de 3r Dilluns, de 18.15 a 19.15 h (*) Activitat subvencionada 
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Teatre 
De P4 a 2n Dimecres, de 17 a 18 h 

Preu: 15 € / mes 

De 3r a 6è Dimarts, de 17 a 18h 

 
 

 
El preu de les activitats variarà segons el número d’extraescolars en què estiguin apuntats. *Per tal 
de subvencionar les activitats extraescolars i afavorir les famílies que més s’hi matriculin es 
mantindrà la fórmula següent:  
 

1 activitat: 15 € 

2 activitats: 28 € 

3 activitats: 40 € 

4 activitats: 50 € 

i s’incrementarà a partir de la cinquena activitat en 10 € més per activitat. El recompte d’activitats 
no es fa per alumne/a sinó per família.  
 
 
OBSERVACIONS: 

 Les activitats estan supeditades al número d’alumnes inscrits. 
 Els horaris poden tenir modificacions per tal d’ajustar els grups. 
 Us recordem que les activitats han d’estar al corrent de pagament. 
 Si un rebut és retornat, es carregarà 5 € per les despeses bancàries generades. 
 L‘ACOLLIDA MATINAL, BERENAR i JUGAR, NATACIÓ, ANGLÈS, ESCACS, EXPRESSIÓ 

ARTÍSTICA, BTT i TEATRE no formen part de les activitats subvencionades perquè ja tenen 
un preu molt ajustat i, per tant, no comptabilitzaran a l’hora de les bonificacions. 

 La inscripció per a l’activitat ha de ser per a tot l’any. 
 Les activitats es cobraran a mes vençut, excepte natació que es continuarà cobrant 

trimestralment. 
 
  

 
Els serveis d’acollida i de berenar i jugar s’iniciaran el dia 13 de setembre, 

la resta d’activitats començaran a partir del dia 4 d’octubre. 
 

Aquestes dates poden variar en funció de les circumstàncies ocasionades                
per la COVID-19. Si fos el cas, us informarem. 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 

 
Ompliu aquesta butlleta marcant amb una X les activitats en que vulgueu inscriure els vostres 
fills/es durant el curs 2021-2022.  
 
 
En/Na ........................................................................................... amb DNI ........................................ i telèfon 

de contacte........................................., com a pare/mare/tutor/a de ................................................................ 

del curs ................. sol·licita la inscripció a les activitats extraescolars marcades pel curs 2021-2022. 

 

ACTIVITAT INSCRIPCIÓ CURS 2020-2021 

Acollida matinal  Dilluns     Dimarts     Dimecres     Dijous     Divendres    
(En cas de ja saber-ho, marqueu el dia/es que us convingui/n) 

Berenar i jugar  Dilluns     Dimarts     Dimecres     Dijous     Divendres    
(En cas de ja saber-ho, marqueu el dia/es que us convingui/n) 

Expressió Artística  

Mecanografia  

Multiesports  

Anglès  

Natació  

Escacs  

Balls moderns  

Patinatge  

BTT  

Bàdminton  

Teatre  

 
 
Cal que retorneu la butlleta d’inscripció i l’autorització de sortida de les activitats màxim el 
dilluns, 6 de setembre a la bústia de l’AMPA. 
 
 
 
Signatura: 
 
 
 
 
Miralcamp, ........ de ................................................... de 20....  
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AUTORITZACIÓ SORTIDA D’EXTRAESCOLAR 

 
En/Na ....................................................................................... amb DNI ............................................. 

com a pare/mare o tutor/a de l’alumne .......................................................................... de l’activitat 

extraescolar *........................................................................................................................................ 

curs 20..../.... 

(*Anoteu totes les activitats que faci el vostre fill/a) 

 

 

O AUTORITZA que el seu fill/a marxi sol/a 

O AUTORITZA que el seu fill/a marxi amb el seu germà/germana 

O AUTORITZA  que el seu fill/a marxi amb: 

 En /Na ........................................................................ DNI ........................................... 

 En /Na ........................................................................ DNI ........................................... 

 En /Na ........................................................................ DNI ........................................... 

 En /Na ........................................................................ DNI ........................................... 

 En /Na ........................................................................ DNI ........................................... 

 

 

 

Miralcamp, ...... de ....................................... de 20.... 

Signatura pare/mare o tutor/a 


