
 EXTRAESCOLARS CURS 2019-20 
 
Benvolgudes famílies, 
Ja tenim l’horari definitiu de les extraescolars que es faran aquest curs. Començaran el              
proper DIMARTS 1 D’OCTUBRE. La majoria han tingut prou inscrits i es podran tirar              
endavant (assegureu-vos que la vostra extraescolar apareix a la graella que adjuntem, que             
no hi hagi cap error).  
 
Les DUES PRIMERES SESSIONS de TOTES les extraescolars (tant de migdia com de             
tarda, excepte piscina) seran OBERTES per a tots aquells infants que vulguin. Us demanem              
que aviseu prèviament a la Núria Corbo per a una millor organització (personalment o              
deixant la butlleta que adjuntem a la bústia de l’AMPA).  
 
Recordeu que les activitats de Multiesport (1r-3r) i Esport Escolar (P4-P5) tenen un preu              
reduït perquè formen part del Pla Local per l’Esport (subvencionat per l’Ajuntament de la              
Garriga). Amb aquestes activitats, es vol impulsar l’esport amb uns criteris           

respectuosos i saludables, de manera lúdica, potenciant la coeducació i el joc en             

equip. Per això, tot i que no hi ha suficients inscrits a Esport Escolar (P4-P5) es farà                 

un dia de prova el dimarts 1 d’octubre perquè tots els nens i nenes puguin               

provar-ho. Us animem a participar-hi! 

 
INFORMACIONS A RECORDAR: 
Les activitats d’Esport escolar, Multiesport, Piscina i Petits Artistes es cobraran a través de              
la TPV de l’escola (pagament trimestral excepte Multiesport que és mensual).  
Per la resta d’activitats, el primer dia de l’extraescolar l’empresa que gestiona cada activitat              
us facilitarà el formulari de pagament. L’AMPA no farà cap ús ni gestió d’aquestes dades. 
Si necessiteu comunicar alguna informació important de tipus mèdic o educatiu, si us plau,              
poseu-vos en contacte amb els monitors de les activitats. 
Tant a Anglès com a Piscina, malgrat hi hagi els grups fets, el grup definitiu al que anirà el                   
vostre fill/filla es determinarà un cop fet el test de nivell. 
Recordeu també que, tal i com s’indica al document de Règim Disciplinari de l’escola, les               
activitats extraescolars són voluntàries, per tant, cal que els vostres fills i filles mantinguin un               
comportament adequat. Si malgrat els avisos a la família, es manté un possible mal              
comportament, l’alumne perdrà el dret a realitzar l’activitat. 
 
Per qualsevol dubte, el mail de contacte és ampa@escolatagamanent.cat o ens podeu            
trobar els divendres de 3:30 a 4:30 a l’Espai Ampa. 
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HORARI DEFINITIU  
 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

De 12h a 13h 
Acompanyamen

t Creatiu  
1r a 6è 

 Robòtica 3er - 
4rt 

Batucada 
2on-6è  

De 13h a 14h 
P. Exploradors 

Ciències  
P4 a 1r 

Anglès 1er 
Robòtica 5è-6è Batucada 

P4-1er 

Anglès 1er 

Bricolatge 
creatiu 4rt a 6è 

Taller d'artistes 
P4-P5 

De 14h a 15h  
Anglès 2n a 4rt Teatre 3er a 4rt 

 
Anglès 2n-4rt 

Bricolatge 
creatiu 1r a 3r Robòtica 3r-4rt Anglès P4-P5 

      

De 16:30h a 
17:45h 

Multi Esport 
1er-3er 

Esport Escolar 
P4-P5 

(16:30-17:30) 

Multi Esport 
1er-3er  

Piscina P3-6è 
(17-17:45h) 

Dansa creativa 
P5-1r 

Dansa creativa 
P3-P4   

   
21-22h 

TAGAFIT   

PREUS 

Anglès P4 i 
P5: 

24€ /mes 1 dia a la setmana 
(material inclòs) Piscina: 

P3-P5: 46,58€ /trimestre 1er-6è: 
41€ /trimestre 

Anglès 
1er-6e: 

48€ /mes dos dies a la setmana 
(material inclòs) 

Acomp. 
Creatiu 75€ /trimestre (material: 20 €) 

Bricolatge 
Creatiu 75€ /trimestre (material inclòs) 

Taller 
d'artistes 30€ /trimestre (material inclòs) 

Batucada 20€ /mes (material inclòs) Dansa: 25.50 €/mes 

Esport 
Escolar 

15€ /trimestre (inclou 2 
dissabtes) Robòtica: 26€ /mes (material: 30€) 

MultiEsport: 

15€/mes 1 dia/setmana - 
20€/mes 2 dies/setmana (23 
dissabtes) 

Petits 
Exploradors/Ci
ències 22€ /mes (material: 25€) 

 
+3€ assegurança obligatòria anual a 
Esport i Multiesport   

Taga-fit 20€ /mes Teatre: 25€ /mes 

 
Esperem que tots els nens i nenes puguin gaudir-ne! 
 
COMISSIÓ D’EXTRAESCOLARS. 

 


