
ACTIVITATS PER A INFANTS

Benvolgudes famílies,

Ara que les coses tornen cada cop més a la normalitat, encetem el nou curs escolar amb moltes ganes i la il·lusió de
continuar oferint activitats extraescolars als alumnes de l’escola de P4 a 6è, tant els que es queden al servei de
menjador com els que marxen a dinar a casa.

Els cobraments es faran per mitjà de pagament bancari, amb el número de compte que heu facilitat en el full SEPA.
Si no heu donat mai les dades bancàries a l’AMPA, demaneu un full a la Magda, que està els matins al menjador.

PREUS de les activitats i calendari de pagament:

OCTUBRE
setmana del 18 al 22

GENER
setmana del 10 al 14

ABRIL
setmana del 19 al 22

TOTAL
curs

Anglès 55,00 € 55,00 € 55,00 € 165,00 €

Dansa 54,87 € 54,87 € 54,87 € 164,61 €

Petits exploradors 73,34 € 73,34 € 73,34 € 220,00 €

Pre-Botix 85,07 € 85,07 € 85,07 € 255,20 €

Bòtix I-II (1,5h) 96,80 € 96,80 € 96,80 € 290,40 €

Psicomotricitat esportiva 53,20 € 53,20 € 53,20 € 159,60 €

Iniciació a l'esport 53,20 € 53,20 € 53,20 € 159,60 €

Esport: tecnificació 57,80 € 57,80 € 57,80 € 173,40 €

Escacs 52,80 € 52,80 € 52,80 € 158,40 €

Circ 58,70 € 58,70 € 58,70 € 176,10 €

Acroioga 49,87 € 49,87 € 49,87 € 149,60 €

Bricolatge 73,34 € 73,34 € 73,34 € 220,00 €

Batucada 49,87 € 49,87 € 49,87 € 149,60 €

Dibuix i pintura 67,47 € 67,47 € 67,47 € 202,41 €

Ioga per adults 70,00 € 70,00 € 70,00 € 210,00 €

● Enguany l’activitat d’esport va a càrrec d’Isotròpic, i s’estructura en 3 tipus de curs segons l’edat de l’alumnat.
Podeu veure l’explicació de cadascún d’elles en el fulletó de les Activitats Extraescolars. És important però
destacar que el preu ha variat respecte el que veníem oferint fins ara.

● El cost de totes les activitats inclou el material necessari (també el vestuari requerit per les actuacions de dansa).
● Les baixes han de ser justificades i s’han de comunicar per escrit via correu electrònic 15 dies abans dels

pagaments.
● No es realitzarà cap devolució del pagament ja cobrat, sigui quina sigui la causa de la baixa.
● Per a poder obrir una activitat, cal tenir un grup d’un mínim de 8 alumnes (10 en el cas de l’anglès) i un màxim de

12 o 15 alumnes segons activitat.
● La biblioteca està oberta durant les hores de pati, i és un servei gratuït pensat per a l'alumnat de 1r a 6è.

Les activitats començaran la primera setmana d’octubre i finalitzaran al maig.
Per a qualsevol consulta posar-se en contacte amb la Marta Vicente (coordinadora d’activitats extraescolars) a:

- E-mail: extraescolars@ampaescolapuiggracios.cat
- Telèfon mòbil: 662 672 223 (preferentment per whatsapp)

El full d’inscripció l’heu de fer arribar ABANS DEL 22 DE SETEMBRE per e-mail, per whatsapp o deixant-lo al
menjador de l’escola de 8:00 a 9:00h

AMPA Escola Puiggraciós
La Garriga, 15 de setembre de 2021



Horari� provisional� cu�� 2021-2022
HORES dilluns dimarts dimecres dijous divendres

12:00 a
13:00h

Bricolatge
4t/5è/6è

Dansa
3r/4t/5è/6è

Escacs
4t/5è

Circ
3r/4t

Esport
Tecnificació
3r/4t/5è/6è

Bòtix I-II
3r/4t/5è/6è

(12 a 13:30h)

13:00 a
14:00h

Esport
Tecnificació

3r/4t

Batucada
3r/4t/5è/6è

Escacs
3r/4t/5è

Circ
4t/5è

Dibuix i Pintura
1r a 6è

Bricolatge
1r/2n/3r

Dansa
1r/2n

Petits
Exploradors

P4/P5

Pre-Botix
1r/2n

(13:30 a 14:30h)
Acroioga

3r/4t/5è/6è
Iniciació a l’esport

1r/2n
Anglès

3r/4t/5è/6è

14:00 a
15:00h

Psicomotricitat
esportiva

P4/P5

Dansa

P5/P4

Escacs
1r /2n

Circ
1r/2n

Petits
Exploradors

P4/P5

Anglès Lúdic
P4/P5/1r/2n

12:00 a
15:00h

Biblioteca Biblioteca Biblioteca Biblioteca Biblioteca

16:45 a
18:00h

Ioga adults

*Aquests horaris són provisionals, i poden variar depenent de les inscripcions.
* Amb data 28 de setembre, us farem arribar el calendari definitiu, en funció de les inscripcions rebudes.

...........................................................................................................................................................................................

FULL D’INSCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS PER A INFANTS CURS 2021-2022

És imprescindible lliurar aquest full degudament complimentat: deixant-lo en paper al menjador, o enviar la
fotografia (signada) a l’adreça de correu extraescolars@ampaescolapuiggracios.cat, o al whatsapp al
662.267.223 abans del dimecres 22 de setembre.

Nom i cognoms de l’alumne/a ..................................................................................................................
Curs i classe .......................................
Dina a l’escola? Sí No
Al·lèrgies..............................................................................................................
Nom de la mare / pare / tutor........................................................................................
En cas d’emergència: Telèfon de contacte: ...........................................................................................

Correu electrònic .................................................................................................

Activitat/s que realitzarà (marcar amb una X)
Anglès (P4 a 6è) Circ (1r a 6è)

Petits exploradors (P4-P5) Dibuix i Pintura (1r a 6è)

Pre-Botix (1r-2n) Escacs (1r a 6è)

Bòtix I-II (3r a 6è) Dansa (P4 a 6è)

Psicomotricitat esportiva (P4-P5) Batucada (3r a 6è)

Iniciació a l’esport (1r-2n) Bricolatge (1r a 6è)

Esport: tecnificació (3r a 6è) Acroioga (3r a 6è)

Ioga per adults

La Garriga, ......... de .......................... de 2021 Signatura


