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GRAELLA D’ACTIVITATS PER AL CURS 2022 / 2023 

ACTIVITAT ALUMNAT DIES HORES PREU 1 

INICIACIÓ I3 – I4 INFANTIL Dilluns i Dimecres 17:00h a 18:30h 35 € / mes 

INICIACIÓ I3 – I4 INFANTIL Dimarts i Dijous 17:00h a 18:30h 35 € / mes 

PERCUSSIÓ I I3 – I4 – I5 INFANTIL Dilluns i Dimecres 17:00h a 18:30h 35 € / mes 

PERCUSSIÓ I I3 – I4 – I5 INFANTIL Dimarts i Dijous 17:00h a 18:30h 35 € / mes 

PERCUSSIÓ II PRIMÀRIA Dilluns i Dimecres 17:00h a 18:30h 35 € / mes 

VOLEI I 3r, 4t i 5è PRIMÀRIA Dilluns i Dimecres 17:00h a 18:30h 35 € / mes 

VOLEI II 6è i ESO Dilluns i Dimecres 18:20h a 19:45h 35 € / mes 

JUDO I I4 a 
2n PRIMÀRIA 

Dimarts i Dijous 17:00h a 18:30h 35 € / mes 

JUDO II 3r a 6è PRIMÀRIA Dimarts i Dijous 18:15h a 19:30h 35 € / mes 

RÍTMICA MINIS I5 a 1r PRIMÀRIA Dilluns i Dimecres 17:00h a 18:30h 35 € / mes 

RÍTMICA I 2n i 3r  PRIMÀRIA Dilluns i Dimecres 17:00h a 18:30h 35 € / mes 

RÍTMICA II 4t, 5è i 6è PRIMÀRIA 
Dilluns, Dimecres i 

Divendres 3 
18:20h a 19:45h 

Div. 18:00h a 19:30h 
45 € / mes 3 

RÍTMICA III ESO 
Dilluns, Dimecres i 

Divendres 3 
18:20h a 19:45h 

Div. 18:00h a 19:30h 
45 € / mes 3 

TEATRE I PRIMÀRIA Dimarts i Dijous 17:00h a 18:30h 35 € / mes 

TEATRE II ESO Dimarts 18:30h a 19:45h 20 € / mes 

ESCOLA DE 
FUTBOL 

I5 INFANTIL Dilluns i Dimecres 17:00h a 18:30h 35 € / mes 

FUTBOL 1 1r, 2n i 3r PRIMÀRIA Dilluns i Dimecres 17:00h a 18:30h 35 € / mes 

FUTBOL 2 4rt i 5è PRIMÀRIA Dilluns i Dimecres 18:20h a 19:45h 35 € / mes 

ESCACS 1 2n a 6è PRIMÀRIA Dilluns i Dimecres 17:00h a 18:30h 35 € / mes 

ESCACS 2 ESO Dimarts i Dijous 17:00h a 18:30h 35 € / mes 

ESCOLA DE 
BÀSQUET 

I5 INFANTIL Dimarts Dijous 17:00h: a 18:30h 35 € / mes 

BÀSQUET 1 1r i 2n  PRIMÀRIA Dimarts i Dijous 17:00h a 18:30h 35 € / mes 

BÀSQUET 2  3r i 4t  PRIMÀRIA Dimarts i Dijous 17:00h a 18:30h 35 € / mes 

BÀSQUET 3 5è i 6è PRIMÀRIA 
Dimarts, Dijous i 

Divendres 4 17:00h a 18:30h 45 € / mes 4 

BÀSQUET 4 ESO 
Dimarts, Dijous i 

Divendres 5 18:15h a 19:45h 45 € / mes 5 

PATINATGE PRIMÀRIA Divendres 17:00h a 19:00h 20 € / mes 

PADEL ESO - BATX Dijous o Divendres 6 15:30h a 17:00h 50 € / mes 6 
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NORMATIVA COESCOLARS 

INSCRIPCIONS 

- La inscripció es realitzarà mitjançant el següent formulari https://forms.gle/JR1E8yEGLgkZYqgE9  

- Ompliu el formulari online amb totes les dades. 

- Marqueu l'activitat o activitats on voleu inscriure els vostres fills. Ompliu un formulari per alumne. 

- Les inscripcions es tramitaran per rigorós ordre d’inscripció. 

- A totes les activitats, els grups tenen fixat un nombre mínim i màxim d’alumnes per poder-se dur a terme i 
poden estar subjectes a modificacions d’hora i/o dia, en funció del nombre d’inscrits. En cas que no s’arribi al 
nombre mínim o es superi el màxim, us ho comunicarem via e-mail o telefònica. 

- Quan les inscripcions superin la capacitat màxima del grup, la inscripció restarà en la llista d’espera.  

CALENDARIS ACTIVITATS 

- Les inscripcions rebudes abans del 30 de juny permetran l’inici de l’activitat al setembre. Per contra, totes les 
inscripcions rebudes a partir del 1 de juliol s’iniciarà l’activitat al mes d’octubre. 

- Tenint en compte el punt anterior, les activitats s’articulen amb el mateix calendari de curs escolar. El primer 
dia d’escola, primer dia de Coescolars. Darrer dia d’escola, darrer dia de Coescolars. 

ORGANITZACIÓ D’ACTIVITATS 

- L'Ampa es reserva el dret de dividir els grups per motius organitzatius, ja sigui perquè aquests fossin massa 
nombrosos, heterogenis o no es disposés de les pistes/instal·lacions necessàries. En aquests casos puntuals 
s'ampliaria l'horari de l'activitat, disposant d'una hora de permanències (estudi a un aula de l'escola). 

- A les activitats que comencin a segona hora els activistes aniran a acollida on tindran un espai per a berenar i 
una estona per a llegir, estudiar, fer deures, etc. 

- Al mes d’octubre es faran les reunions de cada grup. Es rebrà la informació per correu. 

- Les baixes / canvis d’activitat s’han de comunicar abans del dia 20 del mes anterior. Es repercutirà el cost de 
la devolució bancària de rebuts per l’incompliment d’aquest punt. 

PARTICULARITATS DE LES ACTIVITATS 

1. Les següents activitats poden veure modificats el preu segons l’horari. 

2. RITMICA II + RITMICA III.  L’activitat es desenvoluparà regularment dilluns i dimecres amb un preu de 35 
€/mes. Només en els grups que facin competició l’horari serà dilluns, dimecres i divendres amb un preu de 45 
€/mes. 

3. BASQUET 3. L’activitat es desenvoluparà regularment dilluns i dimecres amb un preu de 35 €/mes. Només en 
els grups que facin competició l’horari serà dilluns, dimecres i divendres amb un preu de 45 €/mes.  

4. BASQUET 4. L’activitat de bàsquet 4 es realitza emmarcada amb el conveni AMPA - LIMA HORTA i les pistes 
esportives pot ser que siguin fora de l’escola. S’informarà puntualment a les famílies. 

5. PADEL. L’Activitat de pàdel es realitza amb el conveni AMPA – MEILAND. Les pistes i entrenadors seran de 
la Marcet Padel Academy (Meiland). Una tarda a la setmana de 1h 1/2. Mínim 4 activistes. Per aquesta activitat 
el compromís mínim ha de ser de 4 mesos i el preavís de baixa de 20 dies. 

DRETS D’IMATGE 

- Amb aquesta inscripció, es cedeix els drets d'imatge de les fotografies que es puguin fer dels participants a les 
diferents activitats Coescolars per tal de penjar-les a la web o altres xarxes socials de l'AMPA. 

PAGAMENT DE LES ACTIVITATS 

- Les activitats s’abonaran mitjançant domiciliació bancària al principi de cada mensualitat. 

- El cobrament de les activitats es farà en 10 quotes, essent la primera al mes de setembre. Les quotes tenen el 
mateix preu, independentment de les setmanes amb horari escolar donat que les despeses son lineals durant 
tot el curs.  

- El cost / preu de l'activitat serà el mateix indistintament si es participa de 1 ó 2 dies. Només els activistes 
d’Infantil podran compartir activitat amb un altre activista. La recerca d’activista per compartir activitat la 
realitzarà la família interessada. 

- Els NO socis de l’AMPA tindran un increment en la quota de 5€. 
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- Les famílies nombroses acreditades tindran un 10% de descompte en la quota de tots els fills. 

- A les activitats que requereixin el pagament de fitxa federativa o inscripció en competició s’informarà a les 
famílies prèviament del cost i es repercutirà en la quota. 

OBSERVACIONS 

- Us animem a que ens feu noves propostes d’activitats. Per a dur a terme una nova activitat caldrà un mínim de 
10 activistes. 

 


