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activitats
extraescolars

curs 2017/18

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ
Nom i cognoms nen/a

Curs i classe

Adreça, codi postal i població

Nom pare/mare/tutor/a

Persona que recollirà nen/a

Telèfon fix i mòbil

@mail de contacte

Anoteu número de compte IBAN

ACTIVITAT A LA QUAL S’INSCRIU marqueu amb una X
Activitats Dll Dm Dx Dj Dv Ds

Esplai

Jocs motrius

Multiesport

Ball modern

Futbol sala

Iniciació al patinatge

Iniciació al teatre

Acollida migdia o tarda

Bàsquet

Jo ______________________ amb DNI _________ autoritzo  el nen/a _________
__________________ a realitzar activitats extraescolars a l’escola els dies senyalats

signatura pare/mare/tutor

La butlleta s’ha de dipositar a la bústia de l’AMPA Data límit: dijous 14 de setembre

Per a poder participar de les activitats és indispensable ser socis de l’AMPA

E S

Informació i contactes:

extraescolars@elitsports.com

937.888.536 - 608.265.322

La quota és trimestral i es cobra mitjançant rebut domiciliat a nom de l’empresa
Aguilar Barjuan Sports SL (elitsports).
Les vostres dades, d’acord amb la llei de protecció de Dades, formaran part d’un fitxer
responsabilitat d’Aguilar Barjuan Sports SL, amb domicili al c/Pi i Margall 232 2n 2a
08224 Terrassa. Podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, cancel·lació i
oposició per escrit a l’adreça del domicili esmentat.

Inici: 18 de setembre



ACTIVITATS EXTRAESCOLARS CURS 2017/18 Inici: 18 de setembre

JOCS MOTRIUS
DESCRIPCIÓ: Activitat destinada a potenciar les habilitats motrius bàsiques dels nens
amb exercicis, jocs i activitats esportives.

DESTINAT A: nens/es de P3, P4 i P5

HORARI: dilluns i dimecres de 16.30h a 18h

MULTIESPORT
DESCRIPCIÓ: Activitat destinada a millorar el desenvolupament  motriu  per  mitjà
d’esports  d’equip  com el futbol,  el bàsquet i  l’handbol. Possibilitat de participar
puntualment en els Jocs Esportius Escolars.

DESTINAT A: nens/es de 1r i 2n de Primària

HORARI: dimarts i dijous de 16.30h a 18h

DESCRIPCIÓ: Activitat esportiva encaminada al desenvolupament dels  fonaments tècnics
i tàctics del futbol sala. Possibilitat de participar en els Jocs Esportius Escolars.

DESTINAT A: nens/es de 2n a 6è de Primària

HORARI: dilluns i dimecres de 16.30h a 18h

ESPLAI

INICIACIÓ AL PATINATGE

DESCRIPCIÓ: Activitat destinada a l’aprenentatge dels diferents llenguatges  d’expressió
artística i interpretació des d’una vessant lúdica.

DESTINAT A: nens/es de P5 a 6è de Primària

HORARI:  de P5 a 2n de Primària: dimarts de 16.30h a 18h

de 3r a 6è de Primària: dimecres de 16.30h a 18h

FUTBOL SALA

DESCRIPCIÓ: Activitat recreativa en la qual els alumnes gaudiran de les diferents
tipologies del joc, tallers manuals diversos i d’un ampli ventall de contes i cançons.

DESTINAT A: nens/es de P3, P4 i P5

HORARI: dimarts, dijous i divendres de 16.30h a 18h

1 dia d’activitat a la setmana:  54€/trimestre

2 dies/set.: 78€/trim.

2 dies/set+competició (dissabte)*: 99€/trim

3 dies set.: 99€/trim.

4 dies/set.: 117€/trim.

5 dies/set.: 129€/trim.
10% descompte al 2n germà i successius

* inscrits a bàsquet, futbol sala i multiesport

BALL MODERN
DESCRIPCIÓ: Activitat recreativa en la qual es treballaran diferents estils de ball
modern (hip hop, batuka, aeròbic...)

DESTINAT A: nens/es de P3 a 6è de Primària

HORARI: P3, P4 i P5: dijous de 16.30h a 18h

1r a 4t de Primària: dimecres de 16.30h a 18h

5è i 6è de Primària: dilluns de 16.30h a 18h

INICIACIÓ AL TEATRE

DESCRIPCIÓ: Activitat d’iniciació i perfeccionament de la tècnica del patinatge a partir de
la realització de jocs i coreografies diverses.

DESTINAT A: nens/es de P5 a 6è de Primària

HORARI: divendres de 16.30h a 18h

ACOLLIDA MIGDIA o TARDA
DESTINAT A: nens/es de P3 a 6è de Primària

HORARI:   Acollida migdia de 12.30h a 13h

Acollida tarda de 16.30h a 17h

BÀSQUET
DESCRIPCIÓ: Activitat esportiva encaminada al desenvolupament dels  fonaments tècnics
i tàctics del bàsquet. Possibilitat de participar en els Jocs Esportius Escolars.

DESTINAT A: nens/es de 2n a 6è de Primària

HORARI: dimarts i dijous de 16.30h a 18h

ATENCIÓ A LES FAMÍLIES: 13 i 14 SETEMBRE

HORA: DE 16.30H A 17.15H LLOC: DESPATX AMPA

Les quotes es contemplen
per dies d’activitat.

Exemple: un alumne pot fer
jocs dilluns, teatre dimarts i
patinatge divendres. Total 3
dies. Preu trimestre, 99€.

1 dia/setmana: 33€/trimestre

2 dies/set.: 39€/trim.

3 dies/set.: 45€/trim.

4 dies/set.: 51€/trim.

tota la setmana: 63€/trim.

PREUS PER TRIMESTRE

PREUS ACOLLIDA


