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Extraescolars 2019-2020 
 

Les grans novetats pel pròxim curs les podem separar en 4:  

- Inici de les extraescolars coincidint amb l’inici de curs 

- Noves extraescolars extretes del qüestionari de satisfacció 

- Acollida de tarda 

- Activitats al migdia 

 

 

 

 

 

 

 

 

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

MULTIESPORTS ( P3- P5) MULTIESPORTS (1º a 6º) MULTIESPORTS (P3- P5) MULTIESPORTS (1º a 6º) MATES (6º)

FUTBOL (2º a 6º) FUTBOL ( P4 a 1º) FUTBOL (2º a 6º) FUTBOL (P4 a 1º) IOGA (P3 a P5)

IOGA (1º a 6º) AULA D'ESTUDI (3º a 6º) AULA D'ESTUDI (P5 a 2º) ESPAI D'ART (1º a 6º)

ESPAI D'ART (1º a 6º) ESPAI D'ART (P3 a P5) PATINATGE (P5 a 6º) ESPAI D'ART (P3 a P5) PATINATGE (P5 a 6º)

BALL ( P3 a 1º) BALL ( 2º a 6º) TAEKWONDO (1º a 6º) ROBÒTICA (2º a 6º) TAEKWONDO (1º a 6º)

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

18:00 a 19:00 PISCINA (1º a 6º)

16:30 a 17:30

16:30 a 17:45

ACOLLIDA de TARDA    (TOTS ELS DIES, EN FRANGES DE 1/2 O 1 HORA)         

ANGLÉS -  KITH  (672 229 490)

16:30 a 18:00

EXTRAESCOLARS 2019-2020
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• Acollida de tarda: en cas de necessitat es pot fer ús del servei d’acollida de tarda de 

manera esporàdica. El preu d’aquest servei serà el mateix de l’acollida matinal 

(consultar annex). En cas de fer ús del servei de manera fixa serà necessari ser soci 

de l’AMPA. 

• Anglès: telèfon de la coordinadora de Kith, Esther 672229490 

• Per a realitzar qualsevol extraescolar és necessari ser soci de l’AMPA pagant la 

quota anual de 20€ per família i 5€ d’assegurança obligatòria per cada infant, 

excepte taekwondo i futbol que són 6€/infant. 

Extraescolar de tarda Preu 
 

Futbol 
Multiesports 

 
1 dia: 20€/mes 
2 dies: 30€/mes 
3 dies: 40€/mes 
4 dies: 50€/mes 

 

 

Taekwondo 
 

 
2 dies: 45€/mes 

 

Ioga 
 

 
1 dia: 23€/mes 

 

Robòtica 
 

 
1 dia: 25€/mes 

20€ matricula única primer curs 
 

Espai d’art 
 

 
1 dia:25€/mes 

Material: 25€ (juny 12,50€) 
 

Anglès* 
 

 
2 dies: 41,95€/mes 

Matrícula 35€ alumnes amb continuïtat 
42€ alumnes nous 

 

Piscina 
 

D’octubre a maig 
Primària: 125€/curs 
Infantil: 145€/curs 

 

Ball 
Patinatge 

 

 
1 dia: 20€/mes 
2 dies: 30€/mes 

 

Aula d’estudi 
 

 
1 dia: 20€/mes 

 
Acollida de tarda* 

 

 
30 minuts: 22€/mes 

1h: 44€/mes 
(descompte del 25% en el segon fill) 
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Activitats de migdia: 

Les activitats que volem oferir al migdia seran d’octubre a juny, deixant temps a l’inici per a que 

tots els infants agafin el ritme i la rutina diària i ja a l’octubre puguin començar noves activitats 

a l’estona del migdia.  

 

Les activitats del migdia tindran una durada de 45 minuts per tal de que els alumnes que es 

quedin a menjador també puguin disposar d’una estona de joc lliure, moviment i desconnexió 

que els permeti distreure’s. Només es podrà realitzar 1 dia a la setmana cada activitat oferta al 

migdia. 

 

Inscriure’s a l’activitat de migdia no exclou pagar el monitoratge de menjador, ni implica una 

rebaixa en l’import d’aquest. Les monitores segueixen treballant i estan amb els alumnes al dinar 

i l’estona lliure. 

 

 

Dates d’inscripció: 

• Extraescolars de tarda: Del 5 al 18 de juny 

       Del 1 al 5 de juliol alumnes nous 

• Activitats migdia: del 5 al 18 de juny 

 

Les inscripcions es poden fer al despatx, deixants les inscripcions a la 

bústia o a través del correu electrònic. 
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