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Ja teniu a les vostres mans el recull de les activitats 
extraescolars per al proper curs 2021-2022 a l’Es-
cola Fructuós Gelabert, així com tota la informació 
pràctica que necessitareu. Us aconsellem llegir-lo 
íntegrament!

Des de l’Escola i des de l’AFA, considerem impor-
tant poder comptar amb una oferta d’activitats 
extraescolars que sigui variada i de qualitat, de 
manera que cada família puguem valorar i escollir 
quines considerem més adients perquè els nos-
tres infants puguin gaudir del seu temps de lleure. 
I en el cas que tinguem dubtes sobre quina activi-
tat escollir, podem comptar amb l’assessorament 
de l’escola.

Les activitats proposades volen donar resposta a 
un ventall ampli de possibles inquietuds i interes-
sos perquè els infants puguin gaudir més d’aques-
tes activitats. 

Aquest any s’han plantejat unes activitats extraes-
colars conciliadores amb la situació actual covid-19 
mantenint les entitats ja col·laboradores amb l’Es-
cola i conegudes del barri. També s’està treballant 
per a tenir unes activitats extraescolars a l’Escola 
íntegrament inclusives. A continuació us presentem 
els principals canvis d’aquest any:

• Recuperem les entitats Collage (anglès), Dinamic 
(circ) i Atletisme. Degut a la situació de pandèmia 
viscuda es van veure obligades a deixar de prestar 
servei.

• Introduïm alguns canvis en les activitats extraes-
colars ofertes per l’entitat swigmaniacs, intentant 
ser engrescadores per a tots els infants, com ara 
l’aventura pirata per p4-p5 i aikido de 1r a 6è.

• Incorporem una activitat familiar pels infants de 
P3, dansa en família amb l’entitat Swingmaniacs.

• Incorporem l’entitat del barri UE Gaudí per a bàs-
quet, aquest any, a 4t.

• Davant l’acceptació del Fructusmou amb Ungravi-
ty i la seva roda d’esports alternatius (patins/scoo-
ter amb escalada), incorporem aquesta modalitat 
pels infants de 1r a 3r.

• A esports d’equip en anglès de 3r es treballaran 
el korfbal, l’handbol, el bàsquet i el futbol.

Preneu nota, les activitats extraescolars comença-
ran el dilluns 4 d’octubre de 2021!

De totes maneres, com que enguany la realització 
de les activitats extraescolars és susceptible de 
ser modificada segons l’evolució i les mesures que 
s’hagin de prendre a causa de la pandèmia ocasio-
nada per la covid-19, s’ha decidit que el procés  
de preinscripció i matrícula es farà durant el mes 
de setembre, quan disposarem de més informació.

Comissió d’Extraescolars

BENVOLGUDES 
FAMÍLIES,



ACTIVITATS INFANTIL
P4-P5

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

CREATIVITY IN ENGLISH 
P4-P5

Horari: 16:30 - 17:45 h
Lloc: Escola
Organitza: Collage
Preu: 105€/trimestre
Beca: Secretaria escola

DANSA CREATIVA 
P4-P5

Horari: 16:30 - 18 h
Lloc: Swingmaniacs **
Organitza: Swingmaniacs
Preu: 27€/mes
Beca: Secretaria escola

ATLETISME 
P5-4t

Horari: 16:30 - 17:50 h
Lloc: IES Príncep Girona **
Organitza: Barcelona Atletisme Club
Preu: 60€/trimestre + 
matrícula 85€/any  
/ renovació 50€/any
Beca: Ajuntament

AVENTURA PIRATA 
P4-P5

Horari: 16:30 - 18 h
Lloc: Swingmaniacs **
Organitza: Swingmaniacs
Preu: 27€/mes
Beca: Secretaria escola

PRE-ESPORT 
P4-P5

Horari: 16:30 - 17:30 h
Lloc: Escola
Organitza: CEM Claror
Preu: 15,50€/mes*
Beca: Secretaria escola

PISCINA 
P4-P5

Horari: 16:30 - 18:20h 
Lloc: CEM Claror **
Organitza: CEM Claror
Preu: 34,85€/mes*
Beca: Secretaria Escola

* Els preus del CEM Claror s’actualitzaran amb l’IPC del mes de gener del 2022

** Les activitats extraescolars realitzades fora de l’escola caldrà recollir els infants a les instal·lacions de la pròpia entitat.



ACTIVITATS PRIMÀRIA
1r a 3r

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

MODERN JAZZ  
1r-3r

Horari: 16:30 - 18 h
Lloc: Swingmaniacs **
Organitza: Swingmaniacs
Preu: 27€/mes
Beca: Secretaria escola

CIRC  
1r-3r

Horari 1r-3r: 16:30 - 18 h
Lloc: Escola
Organitza: Dinamic
Preu: 95€/trimestre
Beca: Secretaria escola

INICIACIÓ ESPORTIVA  
1r-2n

Horari: 16:30 - 17:45 h
Lloc: Escola
Organitza: CEM Claror
Preu: 16,22€/mes*
Beca: Ajuntament

ESPORTS EQUIP EN ANGLÈS 
3r

Horari: 16:30 - 17:45 h
Lloc: Escola
Organitza: CEM Claror
Preu: 16,22€/mes*
Beca: Ajuntament

CREATIVITY IN ENGLISH 
1r-2n

Horari: 16:30 - 17:45 h
Lloc: Escola
Organitza: Collage
Preu: 105€/trimestre
Beca: Secretaria escola

CREATIVITY IN ENGLISH 
3r-4t

Horari: 16:30 - 17:45 h
Lloc: Escola
Organitza: Collage
Preu: 105€/trimestre
Beca: Secretaria escola

PISCINA  
2n-6è

Horari: 
16:30 - 18:20 h
Lloc: CEM Claror **
Organitza: CEM 
Claror
Preu: 30,79€/mes*
Beca: Ajuntament

ATLETISME 
P5-4t

Horari: 16:30 - 17:50 h
Lloc: IES Príncep Girona **
Organitza: BCN Atletisme Club
Lloc: IES Príncep Girona
Preu: 60€/trimestre + matrícula 
85€/any / renovació 50€/any
Beca: Ajuntament

AIKIDO 
1r-3r

Horari: 16:30 - 18 h
Lloc: Swingmaniacs **
Organitza: 
Swingmaniacs
Preu: 27€/mes
Beca: Secretaria 
escola

RODA ESPORTS 
PATINS/SCOOTER I ESCALADA 
1r-3r (Op. B)

Horari: 16:30 - 17:30 h
Lloc: Escola
Organitza: Ungravity
Preu: 25€/mes
Beca: Secretaria escola

RODA ESPORTS 
PATINS/SCOOTER I ESCALADA 
1r-3r (Op. A)

Horari: 16:30 - 17:30 h
Lloc: Escola
Organitza: Ungravity
Preu: 25€/mes
Beca: Secretaria escola

ESCACS  
1r-6è (Op.A)
Escollir un dia: dimarts o dijous

Horari: 16:30 - 17:45 h
Lloc: Escola
Organitza: Escac i Mat
Preu: 57,60€/trimestre
Beca: Secretaria escola

ESCACS
1r-6è (Op.B)
Escollir un dia: dimarts o dijous

Horari: 16:30 - 17:45 h
Lloc: Escola
Organitza: Escac i Mat
Preu: 57,60€/trimestre
Beca: Secretaria escola 

* Els preus del CEM Claror s’actualitzaran amb l’IPC del mes de gener del 2022

** Les activitats extraescolars realitzades fora de l’escola caldrà recollir els infants a les instal·lacions de la pròpia entitat.



ACTIVITATS PRIMÀRIA
4t a 6è

Dilluns

Dimarts

FUTBOL SALA 
4t
Entrenament: dilluns  
i dimecres.Partit/setmana.

Horari: 16:30 - 17:45h
Lloc: Escola
Organitza: CEM Claror
Preu:35,85€/mes*
Beca: Ajuntament

CIRC
4t-6è

Horari: 18:00-19:30 h
Lloc: Escola
Organitza: Dinamic
Preu: 95€/trimestre
Beca: Secretaria escola

CREATIVITY IN  
ENGLISH
5è-6è

Horari: 16:30 - 17:45 h
Lloc: Escola
Organitza: Collage
Preu: 105€/trimestre
Beca: Secretaria escola

FUTBOL SALA 
5è
Entrenament: dilluns
i dimecres.Partit/setmana.

Horari: 17:30 - 18:45h
Lloc: Escola
Organitza: CEM Claror
Preu: 35,85€/mes*
Beca: Ajuntament 

FUTBOL SALA 
6è
Entrenament: dilluns 
i dimecres. Partit/setmana.

Horari: 18:30 - 19:45h
Lloc: Escola
Organitza: CEM Claror
Preu: 35,85€/mes*
Beca:Ajuntament 

ESCACS
1r-6è (Op.A)

Escollir un dia: dimarts  
o dijous.

Horari: 16:30 - 17:45 h
Lloc: Escola
Organitza: Escac i Mat
Preu: 57,60€/trimestre
Beca: Secretaria escola 

ATLETISME
5è-6è
Escollir dos dies entre dilluns, 
dimarts, dimecres. i divendres.

Horari: 17:30 - 19h
Lloc: IES Príncep Girona **
Organitza: Barcelona Atletisme Club
Preu: 90€/trimestre + matrícula 85€/
any / renovació 50€/any
Beca: Ajuntament

VOLEIBOL
4t

Horari: 16:30 - 18:00 h
Lloc: Escola
Organitza: CEM Claror
Preu: 16,48€/mes*
Beca: Ajuntament 

VOLEIBOL
5è-6è
Entrenament: dimarts i 
dijous. Partit/setmana

Horari: 18 - 19:30 h
Lloc: Escola
Organitza: CEM Claror
Preu: 40,80€/mes*
Beca: Ajuntament

PATINS EN LÍNIA 
4t-6è

Horari: 16:30 - 17:30h
Lloc: Escola
Organitza: Ungravity Freestyle
Preu: 25€/mensual
Beca:  Secretaria escola

AIKIDO 
4t-6è

Horari: 16:30 - 18:00h
Lloc: Swingmaniacs **
Organitza: Swingmaniacs
Preu: 27€/mes
Beca: Secretaria escola

BÀSQUET 
4t
Entrenament: dilluns  
i/o dimecres.

Horari: 16:30 - 18:30h
Lloc: U.E.GAUDI
Organitza: U.E. GAUDI
Preu: 25€/mes 1dia, 35€/mes dos dies
Beca: Ajuntament

ATLETISME
5è-6è
Escollir dos dies entre dilluns, dimarts,  
dimecres i divendres.

Horari: 16:30 - 17:50 h
Lloc: IES Príncep Girona **
Organitza: Barcelona Atletisme Club
Preu: 90€/trimestre + matrícula 85€/any / renovació 50€/any
Beca: Ajuntament



ACTIVITATS PRIMÀRIA
4t a 6è

Dimecres

Dijous

Divendres

FUTBOL SALA 
4t
Entrenament: dilluns i di-
mecres. Partit/setmana

Horari: 16:30 - 17:45h
Lloc: Escola
Organitza: CEM Claror
Preu: 35,85€/mes*
Beca: Ajuntament

CREATIVITY 
IN ENGLISH
3er-4t

Horari: 
16:30 - 17:45 h
Lloc: Escola
Organitza: 
Collage
Preu: 
105€/trimestre
Beca: Secretaria 
escola

FUTBOL SALA 
5è
Entrenament: dilluns i di-
mecres. Partit/setmana

Horari: 17:30 - 18:45h
Lloc: Escola
Organitza: CEM Claror
Preu: 35,85€/mes*
Beca: Ajuntament 

FUTBOL SALA 
6è
Entrenament: dilluns i di-
mecres. Partit/setmana

Horari: 18:30 - 19:45h
Lloc: Escola
Organitza: CEM Claror
Preu: 35,85€/mes*
Beca: Ajuntament 

PISCINA  
2n-6è

Horari: 16:30 - 18:20h
Lloc: CEM Claror **
Organitza: CEM Claror **
Preu: 30,79€/mes*
Beca: Ajuntament  

ATLETISME
P5-4t

Horari: 16:30 - 17:50 h
Lloc: IES Príncep Girona **
Organitza: BCN Atletisme 
Club
Preu: 60€/trimestre 
+ matrícula 85€/any 
renovació 50€/any
Beca: Ajuntament

ATLETISME
5è-6è
Escollir dos dies entre dilluns,  
dimarts, dimecres i divendres.

Horari: 16:30 - 17:50 h
Lloc: IES Príncep Girona **
Organitza: Barcelona Atletisme Club
Preu: 90€/trimestre + matrícula 85€/any / renovació 50€/any
Beca: Ajuntament

ATLETISME
5è-6è
Escollir 2 dies entre dilluns, 

dimarts, dimecres i divendres.

Horari: 17:30 - 19 h
Lloc: IES Príncep Girona **
Organitza: BCN Atletisme 
Club
Preu: 60€/trimestre 
+ matrícula 85€/any 
renovació 50€/any
Beca: Ajuntament

VOLEIBOL
5è-6è
Entrenament: dimarts i di- 
jous Partit/setmana

Horari: 
18:00 - 19:30 h
Lloc: Escola
Organitza: 
CEM Claror
Preu: 
40,80€/mes*
Beca: Ajuntament

ESCACS
1r-6è (OP.B)
Escollir un dia: 
dimarts o dijous

Horari: 
16:30 - 17:45 h
Lloc: Escola
Organitza: 
Escac i Mat
Preu: 
57,60€/trimestre
Beca: Secretaria 
escola 

* Els preus del CEM Claror s’actualitzaran amb l’IPC del mes de gener del 2022

** Les activitats extraescolars realitzades fora de l’escola caldrà recollir els infants a les instal·lacions de la pròpia entitat.

SCOOTER   
4t-6è

Horari: 
16:30 - 17:30h
Lloc: Escola
Organitza: 
Ungravity Freestyle
Preu: 25 €/mensual
Beca: Secretaria 
escola  

HIP HOP
4t-5è

Horari: 
16:30 - 17:45 h
Lloc: Escola
Organitza:
CEM Claror
Preu: 
17,48€/mes
Beca: Ajuntament

HIP HOP
6è

Horari: 
17:45 - 19:00 h
Lloc: Escola
Organitza: 
CEM Claror
Preu: 
17,48€/mes
Beca: Ajuntament

TEATRE MUSICAL 
4t-6è

Horari: 
16:30 - 18:00h
Lloc: Swingmaniacs **
Organitza: Swingmaniacs
Preu: 
27€/mes
Beca: 
Secretaria escola

BÀSQUET 
4t
Entrenament: dilluns  

i/o dimecres.

Horari: 16:30 - 18:30h
Lloc: U.E.GAUDI
Organitza: U.E. GAUDI
Preu: 25€/mes 1dia, 35€/
mes dos dies
Beca: Ajuntament



• Preesport: samarreta de recanvi.
• Creativity in English: berenar.
• Dansa creativa, aventura pirata, modern jazz, teatre musical, aikido, dansa en família: berenar, roba còmoda i mitjons antilliscants.
• Piscina per a infantil: banyador o calça de biquini, casquet, xancletes, tovallola ponxo i berenar petit.
• Piscina per a primària: banyador o calça de biquini, casquet de bany, xancletes i tovallola.
• Hip-hop: estris de dutxa i roba de recanvi.
• Patins en línia: patins en línia, casc i proteccions.
• Scooter: casc i proteccions (els scooters els facilitarà l’escola).
• Patins/scooter i escalada (roda esports alternatius): casc i proteccions, patins segons elecció i organització setmanal.
• Iniciació esportiva: estris de dutxa i roba de recanvi.
• Esports d’equip: estris de dutxa i roba de recanvi.
• Voleibol: estris de dutxa i roba de recanvi.
• Futbol sala: botes de futbol sala, estris de dutxa i roba de recanvi.
• Circ: mitjons o sabatilles lleugeres.
• Bàsquet: roba còmoda i berenar.

CAL 
PORTAR:



ACTIVITATS ADULTS

* Preu definitiu en funció del nombre de participants en l’activitat

** Aquest preu s’actualitzarà amb l’IPC del mes de gener del 2022 (CEM Claror)

Les activitats d’adults estan obertes a tothom, malgrat que tenen preferència les persones amb infants escolaritzats durant el pro-
per curs escolar. 
Per apuntar-se a una activitat no cal tenir-hi experiència prèvia. 
Els preus són aproximats, poden variar segons el nombre d’inscrits i sessions. Amb la primera quota, es farà una aportació de 5€ 
per a l’ús de l’espai.

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

TABALS EN FAMÍLIA
1r-6è

Horari: 18:15-19:30 h
Lloc: Escola
Preu: 25-30€/trimestre/família*
extraescolars@fructuosgelabert.cat

DANSA EN FAMÍLIA
P3

Horari: 17:00-18:00 h
Lloc: Swingmaniacs
Preu: 27€/mes
extraescolars@fructuosgelabert.cat

IOGA IYENGAR

Horari: 20-22 h
Lloc: Escola
Preu: 20-30€/mes*
ioga.iyengar@fructuosgelabert.cat

CORAL

Horari: 21-22 h
Lloc: Escola
Preu: 10-15€/mes*
korala@fructuosgelabert.cat

IOGA HATHA

Horari: 20-21:30 h
Lloc: Escola
Preu: 20-30€/mes*
matrícula 85, renovació 50€
ioga.integral@fructuosgelabert.cat

FUTBOL ADULTS
un dia altern

Horari: 20-22 h
Lloc: Camp de futbol del Centenari
c/ Bonaventura Gispert
Preu: 80€-100€ aprox./any*
futbol@fructuosgelabert.cat

DANCING 

Horari: 20:30-22 h
Lloc: Escola
Preu: 17-25€/mes*
dancing@fructuosgelabert.cat

VOLEIBOL 

Horari: 20:30-21:30 h
Lloc: Escola
Organitza: Claror
Preu: 19,86€/mes**
volei@fructuosgelabert.cat



PREINSCRIPCIONS

PERÍODE DE PREINSCRIPCIONS:

DEL 7 AL 10 DE SETEMBRE (dates aproximades, us confirmarem 
les dates definitives mès endavant)
Cal fer la preinscripció per a totes les activitats d’alumnes i 
per a les activitats d’adults: ioga hatha, ioga iyengar, dancing i 
voleibol.

Teniu dues opcions:

EN LÍNIA (RECOMANADA)
Dates: del 7 al 10 de setembre
Per a les activitats dels alumnes al web: 
https://forms.gle/B9dTz6g9zvu895k8A
Per a les activitats d’adults al web: 
https://forms.gle/2uVz1gon9ksfT1xF6

PRESENCIAL
Dates i horaris: 
10 de setembre de 8:30 a 9:30h i de 16:30 a 17:30h
Lloc: Biblioteca de l’escola

S’haurà de fer preinscripció a totes les activitats en què esti-

gueu interessats. Tot i que no es preveuen problemes de places 
per a la majoria d’activitats, us demanem responsabilitat i no fer 
preinscripcions ”per si de cas”, ja que generen problemes de 
gestió i injustícies. En aquesta línia, 1) no es podrà fer preins-
cripció de dues activitats que coincideixin en el mateix horari, 
2) no es podrà fer preinscripció a més de tres activitats.

Les llistes de les preinscripcions s’enviaran per correu electrò-
nic i es penjaran a l’entrada de l’escola.

El sorteig es farà el 15 de setembre de forma telemàtica i es gra-
varà. L’adjudicació de les places es realitzarà mitjançant sorteig.

Famílies, volem recordar-vos que per a aquelles activitats que hi 
hagi més sol·licituds que places, es farà sorteig. Per tant, en les 
activitats no es garanteix cap continuïtat i es farà sorteig cada 
any per tal que tothom tingui les mateixes possibilitats de fer un 
tastet, ja siguin d’esports d’equip o d’altres activitats.

Des de la Comissió i l’Escola us animem a compartir-ho amb 
els vostres fills i filles i així, quan es facin els sortejos, tothom 
acceptarà el resultat d’acord amb les regles establertes. Moltes 
gràcies!

INSCRIPCIONS

PERÍODE PER FER LA INSCRIPCIÓ: DEL 16 AL 22 de SETEMBRE 
(dates aproximades, us confirmarem les dates definitives mès endavant).

ON?
Les inscripcions no es podran realitzar abans de la data prevista. Es realitzaran a partir del 16 de setembre amb les llistes dels 
infants pre-inscrits definitives. La comissió d’extraescolars us informarà dels enllaços i les indicacions de cadascuna de les entitats 
per tal de formalitzar la inscripció a mitjans de setembre.

Un cop realitzada la inscripció, si queden places vacants, i a partir del 27 de setembre, s’avisarà
a les famílies que estiguin en llista d’espera per l’ordre fixat en el sorteig.

També serà possible inscriure’s a activitats per a les quals no s’hagi formalitzat preinscripcions però quedin places.

Les inscripcions per a activitats d’adults es faran per correu electrònic amb el responsable de l’activitat.

Tota la informació definitiva de la inscripció us la facilitarem més endavant. 



ALTES I BAIXES
DURANT EL CURS

BEQUES
Entitats/AFA/ Projecte Barri

Les altes i les baixes es faran amb efecte el primer dia de cada 
mes. Tant les altes com les  baixes es tramitaran directament 
amb les entitats col·laboradores.

Per a cada alta o baixa d’un infant durant el curs, s’haurà 
d’omplir un full d’incidències el mateix dia que es comenci o 
abandoni l’activitat per informar l’equip de mestres.

ALTES
Per saber si hi ha disponibilitat de places us podeu adreçar a 
les entitats col·laboradores. Al final del llibret, trobareu totes les 
dades de contacte.

BAIXES
Si s’abandona una activitat d’extraescolars durant el curs, cal 
tenir en compte els següents aspectes:
· CEM Claror no retorna la quota per reserva de plaça (setembre 
2021) que correspon a l’última quota del curs (juny 2022).
· Collage, Circ i Escacs giren rebuts trimestrals i no fan reem-
borsaments parcials de les quotes.

Període per presentar la sol·licitud per al nou curs: del 16 al 25 
de setembre.

Les famílies podran demanar una subvenció a la secretaria de 
l’escola per a aquelles activitats no susceptibles de ser becades 
per l’Ajuntament. Donat que el fons disponible és limitat  tindran 
preferència les famílies que acreditin rendes més baixes en 
cada tram.

El percentatge de la subvenció per trams en funció de la “Ren-
da personal disponible per membre de la unitat familiar” és:
De 0 a 6.140€ .  .  .  .  .  .  .  .  90 %
De 6.140,01€ a 7.500€ . . . 50 %

La renda personal disponible es calcularà dividint els ingressos 
anuals declarats de tota la unitat familiar entre el nombre total 
de membres.

Se sumarà un membre més en els casos següents:
· Quan un membre de la unitat familiar tingui una discapacitat 
reconeguda superior al 33 %.
· Quan es tingui reconeguda la condició de família monoparen-
tal, oficialment.

S’HAURÀ D’APORTAR:

· Formulari omplert sol·licitant l’ajuda (disponible a Secretaria).
· Acreditació de família monoparental o de discapacitat, si és el 
cas.
· Acreditació de tots els ingressos familiars (se seguiran les 
pautes de la documentació sol·licitada per a les subvencions de 
l’Ajuntament de Barcelona).

L’impagament de la part no subvencionada implicarà la baixa de 
l’infant de l’activitat i la pèrdua de la beca.



CONSERGE

AGRUPAMENT ESCOLTA I GUIA

Per a les activitats extraescolars de Collage i Escacs es cobrarà 
una quota trimestral d’aproximadament 6€ (dependrà del nom-
bre d’inscrits a les activitats) per tal de poder donar el servei de 

consergeria a les famílies. Aquest servei és necessari per tal de 
no alterar la dinàmica de les activitats, atendre incidències i per 
seguretat.

Us recordem que cada dissabte l’Agrupament Escolta i Guia 
Anselm Albareda realitza a la nostra escola la seva activitat. Es 
tracta d’un grup de joves i infants que pertany al moviment 
Escolta de Minyons Escoltes i Guies de Catalunya.

Fan activitats per a nens i nenes a partir de P5 tots els dissab-
tes de 16.30 a 19.30h i dues excursions de cap de setmana per 
trimestre.

També fan campaments de Nadal (3 dies), Setmana Santa (5 
dies) i estiu (entre 8 i 15 dies).
Preu trimestral: 25€ (no inclou ni excursions ni campaments).

Per a més informació:
Gerard Puig: 617 112 432
Irene Fernández: 662 211 694
https://anselmalbareda.wixsite.com/anselmalbareda

BEQUES
De L’Ajuntament de Barcelona

Les activitats organitzades pel CEM Claror (incloent-hi Piscina), 
UE Gaudí i per Barcelona Atletisme poden ser becades per 
l’Ajuntament de Barcelona per als nens i nenes que tenen entre 
6 i 17 anys.

La informació i la sol·licitud es pot demanar a la recepció del 
Claror, escrivint a Barcelona Atletisme o escribint a UE Gaudí i 
es pot presentar a qualsevol oficina d’atenció a la ciutadania.

Les bases sortiran al setembre, quan també s’iniciarà el període 
de sol·licitud d’ajuts. Els trams de rendes amb possibilitat de 
beca són mès amplis que les beques gestionades a l’escola.



ENTITATS COL·LABORADORES

CLAROR SARDENYA - CEM CLAROR 
www.claror.cat/sardenya 
Contacte: David Fontanet ✉ dfontanet@claror.cat 
Contacte Piscina: Manel More ✉ mmore@claror.cat 

✆ 93 476 13 90

COLLAGE 
www.collagebarcelona.com 
Contacte: Emilie ✉ collagebarcelona@gmail.com 

✆ 93 284 65 20

VIUDINAMIC 
www.viudinamic.org 
Contacte: Laia ✆ 658 81 25 16 ✉ extraescolars@viudinamic.org 

✆ 93 357 35 19

SWINGMANIACS 
www.swingmaniacs.com  
Contacte: Jordi Mundet  ✆ 931 876 985 / 717 16 00 96
 ✉ kids@swingmaniacs.com

ESCAC I MAT
www.escacimat.com 
Contacte: Carles Godard ✉ info@escacimat.com

✆ 93 309 65 65

BARCELONA ATLETISME 
www.bcnatletisme.cat/escola-atletisme 
Contacte: Sandra ✉ escolabcnatletisme@gmail.com 

✆ 627 419 439

UNGRAVITY FREESTYLE COMPANY 
www.ungravityboard.com 
Contacte: Pilar ✉ hola@ungravityboard.com 

✆ 699 141 676

U.E. GAUDÍ 
www.uegaudi.com 
Contacte: Ricard ✉ uegaudi@uegaudi.com 

✆ 646 157 554

AFA

✉ extraescolars@fructuosgelabert.cat 

✉ activitats.adults@fructuosgelabert.cat
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