HORARI PROVISIONAL
ACTIVITATS EXTRAESCOLARS CURS 2019/2020
REUNIÓ EXTRAESCOLARS: 13 DE SETEMBRE A LES 17 H. (MENJADOR)

Horari

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

13,00h
a
14,00h

-Teatre de 3r a 6è
-Robòtica (Lego) 1r a 6è
(Nivell I i Nivell II)

-Gimnàstica artística de
1r a 6è (B)
-Anglès de 3r i 4r
-Taller d’art 1r a 6è

-Guitarra 1r a 6è
-Anglès de 1er i 2n
-Hip Hop 1r a 6è
-

-Gimnàstica artística de 1r a 6è (B)
-Anglès de 3r i 4r
-Màgia 1r a 3r
-Taller d’art 1r a 6è

-Piano de 1r a 6è
-Hip Hop de 1r a 6è
-Escacs de 1r a 3r (B)

14,00h
a
15,00h

-Iniciació al Teatre P4 i P5
-Anglès de 1r i 2n
-Robòtica (Lego) 1r a 6è
(Nivell III i IV)

-Taller d’art P4 i P5
-Anglès de 5è i 6è
-Expressió corporal/Danses
P4-P5

-Anglès de P4-P5
-Escacs 4r a 6è (B)
-Teatre 1r i 2n

-Taller d’art P4 i P5
-Màgia 4r a 6è
-Anglès de 5è i 6è
-Expressió corporal/Danses P4-P5

-Piano 1r a 6è
-Anglès de P4 i P5
-Escacs de P5

-Futbol de 1r a 6è (B)
-Judo de 1r a 6è (B)

-Patinatge de 1r a 6è (B)
-Basquet de 1r a 6è (B)
-Multiesport P4
________________________

16,30h.
a
17,30h.
________
17,00h.
a
18,00h.

-Futbol de 1r a 6è (B)
-Inic. Balls Moderns P4 i P5
_____________________

-Patinatge de 1r a 6è (B)
-Multiesport P5
-Basquet de 1r a 6è (B)
_____________________

__________________

-Piscina de 2on a 6è (B)
(poliesportiu SAFA)

Per l’activitat de piscina els nens sortiran de l’escola amb monitors d’acompanyament i els recolliran les famílies a la piscina
*L’activitat de taller d’art es fa en anglès. **Els grups de robòtica s’organitzen segons nivell dels alumnes.
Beques: es poden sol·licitar només per les activitats esportives marcades a la graella amb el distintiu (B) .
Novetats: Iniciació balls moderns Canvi d’empreses per les activitats de teatre (Dinàmic) i escacs (Edami),
INSCRIPCIONS del 12 al 20 de setembre. DATA D’INICI DE LES ACTIVITATS 1 D’OCTUBRE

La graella plantejada com a definitiva podrà ser modificada puntualment, en funció de criteris operatius, i en cas de que això passi les famílies
afectades seran informades de forma individualitzada.

ENTITAT

HORES SETMANALS

PREU TRIMESTRAL

TEATRE
ROBÒTICA
ESCACS
INICIACIÓ AL TEATRE

DINAMIC
KREATIVE KIDS
EDAMI
DINAMIC

1
1
1
1

63 €
136 €
60 €
63 €

PISCINA

SAFA I AMPA

1

66,30€

G.ARTÍSTICA

DIVERJOC

ANGLÈS

DOCKLANDS

TALLER D’ART

DIVERJOC

1o2

DIVERJOC

1o2

EXPRESSIÓ
CORPORAL/DANSES
GUITARRA
PIANO

DINAMIC
DINAMIC

1o2
2

1
1

FUTBOL

DIVERJOC

1o2

BÀSQUET

DIVERJOC

1o2

HIP HOP

DINAMIC

1o2

MULTIESPORT

DIVERJOC

1

PATINATGE

DIVERJOC

1o2

MÀGIA
JUDO
INIC.BALLS MODERNS

MAG ÀLEX
DIVERJOC
DINAMIC

1
1
1

OBSERVACIONS

+ MONITORS D’ACOMPAYAMENT (APROX
TOTAL 105 €)

75 € (2 hores setmana)
48 € (1 hora setmana)
126 €

+ UNA QUOTA ANUAL DE MATERIAL DE
25€+

75 € (2 hores setmana)
48 € (1 hora setmana)
75 € (2 hores setmana)
48 € (1 hora setmana)
95 €
95 €
75 € (2 hores setmana)
48 € (1 hora setmana)
75 € (2 hores setmana)
48 € (1 hora setmana)
63 € (1 hora setmana)
116 € (2 hores setmana)
48 €
75 € (2 hores setmana)
48 € (1 hora setmana)
60 €
48 €
63 €

En les activitats organitzades per Diverjoc: el segon germà tindrà un descompte de 3€ /trimestre. Els participants que realitzin dues activitats tindran un descompte de 6 € / trimestre. I els
participants que realitzin tres activitats tindran un descompte de 12 €/ trimestre.
BEQUES: les famílies que vulguin sol·licitar subvencions per infants per a la pràctica esportiva fora d’horari escolar cal que demanin la documentació pertinent a l’AMPA (disponibles a partir del
setembre 2019), i omplin el full d’inscripció de l’activitat. Un cop entregada la sol·licitud de beca a l’Ajuntament cal que facin arribar la copia de color rosa a l’AMPA de l’Escola. Val a dir que les
beques es poden sol·licitar només per infants i joves de 6 a 17 anys i per les activitats esportives marcades a la graella d’activitats amb el distintiu (B). Aquestes beques requereixen tenir el
compromís d’estar tot el curs escolar realitzant l’activitat. Des d’un bon inici els rebuts es domiciliaran amb normalitat fins tenir la resolució de l’Ajuntament. Aquesta resolució de beques serà cap al
mes de novembre i, un cop tinguem aquesta resolució, des de l’empresa s’enviarà un correu electrònic per informar-vos de com queda la situació econòmica de cada família. En cas de retornament
a favor de la família, aquesta devolució es realitzarà durant el mes de juliol.
EL LLIURAMENT D’ INFORMES SERÀN:

P4 I P5: SEGON I TERCER TRIMESTRE

DE 1r a 6è: PRIMER, SEGON I TERCER TRIMESTRE

