
ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 2020/21

Tota la informació referent a les activitats la trobareu al web de l’AMPA: www.ampaemilivalles.net

Data  d’inici  extraescolars  :  dilluns,  21  de  setembre  (excepte  NATACIÓ  i  ANGLÈS  infantil  i
primària)

Inscripcions: 

Podeu fer la inscripció a les activitats extraescolars d’alguna de les maneres que es relacionen i com
a màxim fins el divendres, 18 de setembre:

- ON LINE a través d’un formulari google amb el següent enllaç:   incripcions extraescolars

- PRESENCIALMENT:  únicament s’acceptaran inscripcions de forma presencial al despatx de l’AMPA la
setmana del 14 al 18 de setembre i en horari de 17 a 18 hores.

 Qualsevol  dubte  a  l’hora  de  realitzar  les  inscripcions  podeu  escriure  al  correu  de  l’ampa:
emilivallesampa@gmail.com

NOVETATS

1- Torna MINI XEF.

2- ANGLÈS ACADÈMIA READY DE P3 A 6è

A TENIR EN COMPTE:

- EN  TOTES LES ACTIVITATS  ES LIMITARÀ  EL  NOMBRE D’INSCRITS  A  10  ALUMNES (  per
garantir distanciament social i mesures de protecció sanitàries)

- Es seguirà un RIGORÓS ORDRE d’arribada per les inscripcions.

- Es prega molta PUNTUALITAT en la recollida dels alumnes a fi de respectar l’horari de l’activitat i la
sortida del monitoratge.

- En l’activitat de PISCINA cal portar banyador, casquet de bany, tovallola i xancletes. Les ulleres de
bany són opcionals, i la recollida es farà puntualment a les 18:30h a la piscina de l’Infinit. L’activitat
de piscina s’iniciarà el  mes d’octubre. El  pagament serà anual.  Recordar que és una activitat
continuada i no es podrà donar de baixa si no és per motius mèdics (adjuntar certificat).

- Recordem  que  tots  els  alumnes  inscrits  a  extraescolars  estan  ASSEGURATS.  També  queden
cobertes les activitats realitzades fora de l’escola.

- Les activitats extraescolars només es realitzaran si hi ha un MÍNIM D’ALUMNES inscrits.

- Tots  els  ALUMNES DE MENJADOR (tant  infantil  com primària)  podran  gaudir  igualment  de  les
activitats extraescolars del migdia si ho desitgen, fent la deguda inscripció i realitzant el pagament de
la mateixa en els terminis establerts.

- Els  alumnes  de  6è  tornaran  a  participar  en  el  programa  de  TEATRE  ESCOLAR  que  promou
l’Ajuntament d’Igualada. L’activitat es realitzarà els dilluns o els dimarts de 17 a 18:15h. 
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   PREUS MENSUALS DE LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS CURS 20-21  

-  Tots els nens/es inscrits a les activitats extraescolars hauran d’abonar en el seu primer rebut un
pagament únic de 3€ en concepte d’assegurança d’accidents. 

- Tots els nens/es que participin als Jocs Esportius Escolars hauran de disposar i fer-se càrrec de
la llicència esportiva.

- L’activitat de poliesportiu de 3r a 6è d’un dia a la setmana tindran un increment de 4€/mes ja que la
durada és d’una hora i mitja. L’increment per una activitat d’hora i mitja dos dies a la setmana serà
de 6€/mes.

-  El preu és el mateix tant si es realitzen diferents activitats al llarg de la setmana con si només se’n
fa una diversos dies a la setmana.

-  Les famílies amb 3 o més fills apuntats a extraescolars tindran un 10 % de descompte en el preu
de les activitats.

- Totes les activitats es podran utilitzar de manera esporàdica prèvia adquisició d’un tiquet. El preu
del tiquet d’extraescolars esporàdics és de 4,50 € (socis) i 5,85 € (no socis).

-  L’alumne que no estigui al corrent de pagament de les activitats no les podrà seguir practicant fins
que no s’hagi satisfet el deute contret.

 PREUS
SOCIS AMPA

PREUS NO SOCIS
AMPA

1 activitat / setmana 14€ / mes 18,20€/mes

2 activitats / setmana 27€ / mes 35,10€/mes

3 activitats / setmana 39€ / mes 50,70€/mes

Més de 3 hores/setmana 11€ hora/mes 14,30€/mes

ANGLÈS 
( Acadèmia Ready )

30 € de material
(una vegada)

27€/mes

30 € de material
(una vegada)
35,10€/mes

PISCINA 210€/anuals 273€/anuals

 


