
FORMULARI INSCRIPCIÓ EXTRAESCOLARS 2018-2019 
 

NOM DE L’ALUMNE:         CURS: 

NOM DE TUTOR/PARE/MARE:         SIGNATURA 

MAIL PER REBRE NOTIFICACIONS I INFORMES DE SEGUIMENT DE L’ACTIVITAT EXTRAESCOLAR 

Marqueu amb una X la/les activitats a realitzar 

 

 

  

MULTIESPORT 
Activitat física basada en un tastet de diferents 
esports (en funció de l’edat) organitzat per 
trimestres 
 
Monitor: Pol Parareda 
Curs: de P3 a 6è           Quan? Dijous 16:30 a 17:30 
Preu: 30 € / Trimestre 
 

TEATRE 
Activitat per treballar l’expressió corporal amb la 
representació d’una obra al final de curs al teatre 
La Catòlica 
 
Professor extern: Montse  
Curs: de P3 a 6è   Quan? Divendres 16:30 a 17:30 
Preu: 30 € / Trimestre 
 

ANGLÈS LÚDIC 
Anglès lúdic basat en jocs, cançons, tallers de contes, manualitats, i 
projectes científics 
 
Centre: On formació 
Curs: de P3 a P5                Quan? Dimecres 16:30 a 17:30 
Preu: 30 € / Trimestre 
 

MECANOGRAFIA/OFIMATICA 
Mecanografia i suport de les principals eines 
ofimàtiques: Excel, PowerPoint, Word, PREZI, etc. 
 
Centre: Informàtica Sitjà 
Curs: de 3er a 6è      Quan? Dimarts 16:30 a 17:30 
Preu: 45 € / Trimestre 
 

DANSA 
Treballarem diferents estils de música i dansa a través del joc, la 
improvisació i l’aprenentatge de passos de jazz i coreografies. 
Possibilitat d’actuar als espectacles de Vic i Torelló 
 
Centre: Act’in Estudi de Dansa.  
Curs: de 1er a 6è                           Quan? Dilluns 16:30 a 17:30 
Preu: 75 € / Trimestre 
 

TRAILRUNNING 
Activitat física a l’aire lliure i muntanya. Orientació i coneixement del 
medi 
Centre: Associació Esportiva Diedre. Escola de Trail 
Curs: de P4 a 6è                Quan? Dimecres 16:30 a 17:30 
Preu:  27€ / Mes 
 



Benvolgudes famílies, 

 L’AMPA gestiona, com cada any, les activitats extraescolars de la nostra escola. 

Ja des del primer dia lectiu fins a l’últim tenim a la vostra disposició el servei de permanència matí-tarda (pot-poti), com també el SERVEI 
d’ACOLLIDA MATINAL d’obertura de les portes de l’escola a les 8:45 fins les 9:00. 
Us recordem que el preu del servei de permanència POTI-POTI és: 
 
Matí: de 7:45 a les 9:00     9 €/ setmana i 3 € dia esporàdic 
Tarda: de 16:30 a les 17:30    9€/setmana i 3 € dia esporàdic 
 
Les activitats EXTRAESCOLARS proposades començaran a partir de L’1 d’octubre fins el 31 de maig ,  

Es necessita un mínim d’alumnat per cada activitat. Ens reservem el dret de cancelar qualsevol activitat per no tenir suficients alumnes.. 
Si esteu interessats a realitzar alguna de les activitats, retorneu el formulari complimentat mitjançant les següents vies: 

- Bústia de l’AMPA.  
- Escanejar i enviar per mail a l’AMPA, ampaabatoliba@gmail.com 

 
RETORNEU AQUEST FORMULARI ABANS DEL 20 DE SETEMBRE!! 

 
OBSERVACIONS: 
 
TRAILRUNNING 
Es convocarà una reunió prèvia d’informació als pares i mares amb l’empresa gestora per aclarir preguntes i dubtes sobre aquesta activitat. La 
inscripció a aquesta extraescolar es formalitzarà posteriorment a través de la web de l’Escola de Trail. Hi ha la possibilitat de fer un tastet de 
l’activitat durant un mes sense cap cost. 
 
MECANOGRAFIA /OFIMÀTICA 
Una vegada es conegui el nombre d’alumnes sol·licitants, caldrà formalitzar la inscripció a través de la web de l’empresa Informàtica Sitjà. Us 
facilitarem l’accés. 

Molt bon curs 2018-2019!! 
      A Sant Hipòlit de Voltregà, 13 setembre de 2018 

 
Carrer Balmes, 1      Sant Hipòlit de Voltregà     ampaabatoliba@gmail.com 


