
EXTRAESCOLARS
ESCOLA ARTS

 

Inscripcions

Les activitats extraescolars són una oportunitat educativa, un espai
perquè els infants s’apoderin i puguin aprofitar el seu potencial, les
seves habilitats i desenvolupar-se tal i com són, amb el col·lectiu,
aprofitant allò que més els agrada fer durant el seu temps lliure. 

Volem posar en valor la importància de l’art i la creativitat en el
procés d’aprenentatge dels infants. Els tallers d’art se centren en
l’experimentació i l’expressió artística amb materials diversos i
proposant donar un segon ús a materials ja existents, treballant la
creativitat i la creació. 
L’adquisició de l'autonomia, l’assimilació de normes i l’ordre de
passos a seguir són clau per les activitats de cuina i jocs de taula.
Treballem potenciant la imaginació i l'espontaneïtat de cadascú,
respectant sempre la feina dels companys. Activitats que poden
desenvolupar-se tant de manera individual com col·lectivament, per
a un mateix com per a la resta.

 

En realitzar la inscripció, s'haurà d'abonar
un import de 15€ per activitat i per infant
com a bestreta, mitjançant transferència
bancària (és a dir, si us apunteu a dues

activitats seran 30€).  Aquesta quantitat es
descomptarà de la quota d'octubre, el

primer rebut de l'activitat extraescolar. En
cas de no fer ús finalment de la plaça, els
diners de la bestreta no es retornaran.  

Reserva de plaça

Quan? de l'1 al 13 de juny
telemàticament a través de l'enllaç:
https://forms.gle/KSjbh9VnjoE2SCNr9

A partir del dia 25 de juny es
confirmaran les places. 

I també presencialment el 2 de juny!

https://forms.gle/KSjbh9VnjoE2SCNr9


Taller d'art

 dilluns de 
16.00 a 17.15

Experimentació amb
diversitat de materials
d'arts plàstiques i de

tècniques que faran volar
la teva imaginació!

 infants de P4 a 6è

Jocs de taula
Jocs tradicionals, jocs

d'arreu del món, jocs de
taulell, jocs de
rol...juguem?  

 dimarts de 
16.00 a 17.15

 infants de 1r a 6è

Cuina
Treballarem l'educació
alimentària, productes
de temporada, farem

receptes, degustarem i
crearem un receptari.

 dimecres de 
16.00 a 17.15

 infants de 1r a 6è

Ludoteca

 de dilluns a divendres 
de 16.00 a 17.30

 infants de P3 a 1r

Espais de lliure circulació,
racons temàtics i tallers

o propostes dirigides com
música, manualitats,

conta contes... 



INFORMACIÓ TÈCNICA
EXTRAESCOLARS 

Taller d'art, cuina i 
jocs de taula

Ludoteca

Preus

Volem que el lleure sigui accessible i inclusiu. Per
aquest motiu despleguem fins a quatre fórmules
de descompte:
o  Família nombrosa 
o  Família monoparental
o  Infant amb necessitats educatives específiques
o  Inscripció a una segona activitat

El descompte serà del 15% fent que l'activitat
tingui un cost de 25,5€. 
Els descomptes no són acumulables. 

L'accés als tres primers descomptes s’haurà
d’acreditar mitjançant el document oficial.  

Condicions generals
Les activitats extraescolars tenen places limitades. 

En cas que la demanda sigui superior a les places ofertades a l’activitat, s’assignaran les places
per sorteig; alhora es generarà una llista d’espera. En cas que el vostre infant formi part de la
llista d'espera, ens posarem en contacte amb vosaltres per tal de valorar la situació. 
Per poder programar l’activitat, cal un mínim d’infants inscrits. Si no s’arriba al mínim, ho
comunicarem a les famílies inscrites per plantejar-vos alternatives. 

Per tal de garantir una continuïtat del servei i una estabilitat de l'activitat, la inscripció a l'activitat
és anual, això vol dir que la plaça es reserva per tot el curs, però es podrà donar de baixa 
 trimestralment (desembre, per fer-se efectiu al gener i març per fer-se efectiu a l'abril). En canvi,
si hi ha places disponibles a una activitat l'alta es podrà fer mensualment. 

 

Condicions econòmiques
Pagament: recordeu que els rebuts es domiciliaran entre els dies 1 i 5 de cada mes en el número
de compte que ens faciliteu.

En cas de rebuts retornats, s’haurà d’abonar 3€ de despesa bancària. Només es retornarà l’import
de les activitats si és per causa mèdica justificada, mai en cas de viatge o baixa perllongada per
voluntat pròpia.

Descomptes

Inici activitats

 30€/mes

1 dia/setmana     19,55€/mes 
2 dies/setmana   31,29€/mes
3 dies/setmana   46,93€/mes
4 dies/setmana   54,75€/mes 
5 dies/setmana   58,66€/mes 
Dia esporàdic      5€   

Taller d'art, cuina i 
jocs de taula Ludoteca

 3 d'octubre
 5 de setembre


