
INSCRIPCIÓ ACTIVITATS EXTRAESCOLARS CURS 2014-15

Nom i Cognoms _________________________ CURS _____
Adreça__________________________________ CP _____
Pare__________________________  Telf______________ 
Mare__________________________  Telf______________ 
Email___________________________________________

Indiqueu les activitats que farà el nen/a;
1 MATINERS 1 PATINATGE 1 NATACIÓ ¡HIP-HOP

TALLER DE JOCS ANGLÈS EXP.CORP ANGLÈS G. RÍTMICA

TAEKWONDO FUTBOL CORAL GUITARRA

TENNIS INIC. ESPORT

 
En ______________ amb DNI ______________, com  a pare, 
mare o tutor/a del nen/a ______________ autoritza a l'AMPA la
cessió de les seves dades a les empreses contractades per les 
activitats extraescolars indicades; i, indico el següent  núm. de 
Compte bancari del que sóc titular i en que es poden carregar els 
rebuts de les activitats anteriorment indicades.

IBAN ENTITAT

BANCARIA

NUM.OFICINA D.C. NÚM. COMPTE

 __Declaro expressament que l'AMPA de l'Escola Joaquim Blume té els drets d'imatge
corresponents a la difusió de les fotografies en les quals apareguin els meus fills amb
finalitats educatives i lúdiques relacionades amb l'activitat habitual de l'Escola.
__Declaro  que  la  informació  presentada  en  aquest  formulari  és  veraç  i  fidedigna.
Aquestes  dades  són  confidencials  i  només  seran  tractades  per  part  de  l'AMPA i/o
empreseses que oferten les activitats amb finalitats de gestió.

Sabadell,a________de____________________________ del 2014
                                                  Signatura pare, mare o tutor

 Benvolgudes famílies,

Amb l'inici  del  curs  escolar  2014-15  s'obre  el  període
d'inscripcions  a  les  activitats  extraescolars  que
s'iniciaran el proper Dimecres 1 d'Octubre.

A l'interior d'aquest fulletó teniu un calendari, amb les
activitats i preus, de l'oferta extraescolar d'aquest curs.

Recordeu que per apuntar-se a les extraescolars caldrà
reunir una serie de condicions:

• Ser  soci de l'AMPA.
• Pagar  l'assegurança  de  responsabilitat

d'accidents, directament. Per aquells socis que
realitzin   més  d'una  activitat  només  se'ls
cobrarà una vegada. L'import és de 4'5€ i és un
pagament anual.

• Estar al corrent de totes les quotes.
• Entregar el full d'inscripció entre el 16 i el 19

de setembre de 16h a 16.45h.
• Adjuntar fotocòpia tarjeta sanitària del nen/a.

Com  cada  any  seguirem  amb  el  mateix  sistema  de
cobrament.  A  l'Octubre  es  passarà  un  rebut  amb  la
primera i l'última mensualitat (de forma que el mes de
maig aquesta no es cobrarà) així com el cobrament de
l'assegurança de responsabilitat d'accidents.
Data de publicació llistat nens/es inscrits activitats: 25
de  setembre  de  2014  (al  panell  de  l'AMPA de  dins
l'Escola)
  



 HORARI DE LES ACTIVITATS      
EXTRAESCOLARS CURS 2014-15 I CURSOS A
LES QUE VAN DIRIGIDES

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

07:30
09:00

Matiners
(P3-6è)

Matiners
(P3-6è)

Matiners
(P3-6è)

Matiners
(P3-6è)

Matiners 
(P3-6è)

12:45
13:30

Natació
(P3-P5)

16:30
17:30

Iniciació a
l'esport
(P3-P5)

Expressió
corporal en

anglés
(P3-P5)

16:45
17:30

Natació
(1er - 6è) 

16:30
18:00

Taller de jocs
(P3 - 6è)

Taekwondo
(P4 - 6è)

Anglès
(1r - 6è)

Tennis
(3r - 6è)

Patinatge
(P4 - 2on)

Taller de jocs
(P3 - 6è)

G. Rítmica 
(P4 - 6è)

Futbol
(1r - 6è)

Taller de jocs
(P3 - 6è) 

CORAL
(1r- 6è)

HIP-HOP
(1r-6è)

Taller de jocs
(P3 - 6è)

G. Rítmica
(P4 - 6è)

Futbol
(1r – 6è)

Guitarra
(3r - 6è)

Taller de jocs
(P3 - 6è)

EL PROPER 18/09 A LES 16.45 l'AMPA FARÀ LA REUNIÓ
INFORMATIVA DE LES EXTRAESCOLARS 
AL TEATRE DE L'ESCOLA

INFORMACIÓ I PREUS DE LES ACTIVITATS: 
MATINERS I TALLER DE JOCS: Servei d'acollida que s'ofereix al matí i a la
tarda. Es pot fer servir com a fix o com a esporàdic. El preu, sempre que hi
hagi  un  grup de  10  nens  mínim,  és  de  36€ mensuals  pels  fixes  i  5'5€  pels
esporàdics. El preu es recalcularà mensualment en funció del número de nens
inscrits. GADEX
FUTBOL: Aquest any degut a la petició de pares i mares, oferirem aquesta
activitat.  El Preu serà de 23€ mensual. Empresa ofertant: GADEX
NATACIÓ:  Es farà sense monitor d'acompanyament, és a dir, cada nen será
acompanyat i recollit fins els vestuaris de la piscina JOAN SERRA pel seu pare,
mare o persona autoritzada. La recollida es farà directament a les piscines. 
El preu de Natació és: 12€ pels Grans (1r a 6è) i 13,50€ pels petits (P3 a P5)
TENNIS: Es  durà  a  terme  a  la  Piscina  Joan  Serra.  Inclou  material.
L'entrenador recullirà els nens a l'Escola, però l'entrega es farà directament a
les piscines. Preu: 21€/mes.
EXPRESSIÓ CORPORAL EN ANGLÈS: Activitats barrejant la música, la
psicomotricitat i el teatre en anglès pels més petits. El Preu és de 15€/mes.
Empresa ofertant: MEV
ANGLÈS: Activitat  orientada  als  més  grans  per  millorar  l'anglès.  Preu
22€/mes. Empresa ofertant: MEV
INICIACIÓ A L'ESPORT:  Primers contactes amb els diferents esports pels
més petits de l'Escola. El Preu és de 16€/mes. Empresa ofertant: MEV
TAEKWONDO: Com cada any continuem oferim l'activitat. El preu 16€/mes.
Empresa ofertant: MEV
HIP-HOP:   Pels més “bailongos” de l'Escola! L'activitat val 15€/mes.  MEV
CORAL: Mantenim l'activitat del curs anterior. Preu 15€/mes . Empresa: MEV
PATINATGE: A petició d''alguns pares i mares oferim aquesta nova activitat.
Inclou material.   Preu: 17€/mes. Empresa ofertant: MEV
GIMNÀSTICA RÍTMICA:   Com  cada  any  continuem  amb  aquesta  exitosa
extraesccolar amb el Grup ESPIRAL al preu de 24€ mensuals
GUITARRA: Els  nens  de  3r  a  6è  podran gaudir  de  classes  d'iniciació  a  la
guitarra,  impartides  pel  professor  Dani  Sánchez.  No  inclou  material.  Preu
15€/mes

**Cada  activitat  haurà  de  complir  amb  uns  mínims i  màxims  de  nens/es
establerts  per  la  Junta  i  l'empresa  ofertant  per  tal  de  garantir  el  seu  bon
funcionament. 


