
AMPA Vall de Palau

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 
2021-2022

Carrer Urgell, nº 9. 
Telf: 693.70.86.65

Web: ampavalldepalau.net /// e-mail: ampavalldepalau@hotmail.com



INSCRIPCIONS:

Alumnes ratificació plaça

Del 28 de maig al 4 de juny

Alumnes Vall de Palau

Del 5 de juny al 19 de juliol

Per ordre d’arribada d’incripció:

https://forms.gle/ReiMh8JVYvoVUQuE7
Del 5 de juny al 19 de juliol

Alumnes nous i alumnes de P3

Del 19 al 30 de juliol

* NO SERÀN VÀLIDES LES INSCRIPCIONS QUE ES FACIN ARRIBAR ABANS DE LA DATA ESTABLERTA



LES ACTIVITATS

ACTIVITATS ESPORTIVES

ACTIVITATS CREATIVES

ACTIVITATS D’ANGLÈS

ALTRES ACTIVITATS 
EDUCATIVES



ACTIVITATS ESPORTIVES
GESTIONADES DIRECTAMENT PER L’AMPA

• BALL

• PATINATGE

• MULTIESPORTS

• FUTBOL

• TAEKWONDO

GESTIONADA PER CLUB ESPORTIU I 
D’ARTS MARCIALS EUI-AM

ACTIVITAT FEDERADA

NOVETAT!

• BÀSQUET

GESTIONADA EN COL·LABORACIÓ AMB EL CB SANT ANDREU

• PISCINA

GESTIONADA EN COL·LABORACIÓ AMB EL PATRONAT D’ESPORTS
*aquesta activitat està pendent de tenir més informació degut a la situació sanitària actual



ACTIVITATS ARTÍSTIQUES

ESPAI D’ART

Un espai on els infants poden deixar anar la seva creativitat 
i podran treballar amb tècniques i materials diversos.

Espai d’art té una quota inicial de 25€ destinada a la compra Espai d’art té una quota inicial de 25€ destinada a la compra 
de material a més de la quota mensual. Aquells que facin la 

inscripció durant el mes de maig/juny tindran un 50% de 
descompte en la quota de material.



ACTIVITATS D’ANGLÈS

Be Kith ofereix dos opcions d’activitats d’anglès:

Extraescolar d’anglès a la tarda: dins la mateixa escola amb la rigorositat 
d’una acadèmia per assolir les màximes competències en l’idioma. 

FUN ZONE: anglès al migdia per aquells infants que es queden al 
menjador. És realitzen sessions de 45 minuts un cop per setmana. 
Sessions en anglès de manera distesa i divertida (aquesta activitat es 
confirmarà al setembre segons la situació sanitària i indicacions vigents).

Telèfon coordinadora Esther: 672.229.490



ALTRES ACTIVITATS EDUCATIVES

Reforç: activitat educativa proposada per millorar el 
rendiment acadèmic i recolçar a l'alumne que ho 

necessita. necessita. 



Extraescolars Preus

Futbol
Multiesports

Ball
Patinatge

Reforç

1 dia: 22€/mes
2 dies: 34€/mes
3 dies: 40€/mes
4 dies: 50€/mes

Bàsquet 2 dies: 25€/mes

Piscina
D’octubre a maig

Infantil 145€
Primària 125€Primària 125€

Espai d’art 1 dia: 25€/mes
Material: 25€ (inscripcions maig/juny 12,50€)

Taekwondo 2 dies 47€/mes

Anglès

2 dies: 42,95€/mes
Matrícula 25€ alumnes amb continuïtat

40€ alumnes nous (juny)
45€ alumnes nous (setembre)

Fun Zone (anglès migdia) d’octubre a juny: 
44,85€/trimestre (sense matrícula)



EXTRAESCOLARS 2021-2022

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

12:30 a 15.00 ANGLÈS - FUN ZONE* ANGLÈS - FUN ZONE*

BÀSQUET  (1è a 6è) BÀSQUET (1è a 6è)

Desde horari 

MULTIESPORTS  (P3 a P5) REFORÇ (2n a 6è) MULTIESPORTS (P3 a P5) FUTBOL (P4 a 1º) REFORÇ (2n a 6è)

Desde horari 
sortida escola

a 18:00.
BALL ( P3 a 4º) TAEKWONDO (1º a 6º) BALL ( P3 a 4º) TAEKWONDO (1º a 6º)

ESPAI D'ART (P3 a 6º) PATINATGE (P5 a 6º) PATINATGE (P5 a 6º)

17:00  a 18:00 PISCINA (P3 a P5)

18:00 a 19:00 PISCINA (1º a 6º)

16:30 a 17:45 ANGLÈS - BEKITH  (672 229 490)

* Fun Zone: els dies que es realitza l’activitat venen marcats per l’empresa organitzant-se amb 
l’equip de menjador i aquests poden variar del que es mostra al quadrant horari



Aquesta és la proposta d’activitats que l’AMPA ofereix per al curs 
2021-2022.  Per tal de poder-se dur a terme l’extraescolar hi ha 

d’haver un mínim de 8 infants inscrits.  Degut a la nova normalitat es 
pot veure afectat el funcionament i/o organització d’algunes 

d’aquestes activitats.
Per a realitzar les activitats extraescolars s’ha de ser soci de l’AMPA i 

pagar la quota anual de 20€ per família i l’assegurança (l’import 
d’aquesta per a taekwondo i futbol és de 6€/infant i per a la resta d’aquesta per a taekwondo i futbol és de 6€/infant i per a la resta 

d’activitats és de 5€/infant), aquesta cobreix als infants en cas 
d’accident durant les hores no lectives.

Anglès, bàsquet i taekwondo tenen un funcionament diferent a la 
resta d’activitats ja que aquestes estan gestionades per empreses 

externes a l’AMPA.



• Tota la informació la podeu trobar al web: 
• www.ampavalldepalau.net

• Si necessiteu més informació podeu contactar a través del correu 
electrònic: ampavalldepalau@hotmail.com o al telèfon mòbil: 

693.708.665

JUNTS FEM L’ESCOLA VALL DE PALAUJUNTS FEM L’ESCOLA VALL DE PALAU

AMPA. Carrer Urgell, nº 9. telf: 
693.70.86.65


