
 
 

NORMATIVA DE LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS CURS 2016-2017 

 

• Inscripcions:  

* Opció A: Via Internet amb formulari. Aquest formulari permetrà enviar inscripcions del 13 de Juny fins el 6 

de Setembre a qualsevol horari amb un número d’entrada segons dia i hora. 

* Opció B: Amb fitxa d’inscripció per portar a l’AMPA del 13 al 21 de juny de 15:30 a 17:30 i el 5 i 6 de 

setembre de 17:00  a 18:00. 

Ambdues opcions tenen la mateixa validesa. 

• Els grups es faran per ordre d’inscripció amb el número d'entrada. En el cas que en el període d'inscripcions 

es sobrepassi la ràtio es faran els grups per sorteig amb el número d'entrada. S’establirà un nombre  mínim 

d’alumnes per a cada activitat, si el nombre d’inscrits no arriba al mínim establert (8 nens), no es farà l’activitat, 

excepte pàdel, que necessitem 15 nens/es. Al mes de Setembre també s'obrirà període d'inscripció , el procés de 

selecció serà el mateix que a juny però només amb les places sobrants.  

• No s’acceptarà cap fitxa d’inscripció que no adjunti la fotografia, la fotocòpia de la targeta sanitària de 

l’alumne i la normativa signada. Si ja ha fet extraescolars al 2015-2016 no cal portar foto no targeta sanitària. 

• El pagament domiciliat es farà trimestralment o anual (3% de descompte) i es carregarà el dia 24 de 

Setembre,  11 de Gener i 11 d’Abril. Transcorreguts 30 dies d’un rebut retornat pel banc implicarà la baixa immediata 

de l’activitat. La comissió pel rebut retornat anirà a càrrec de les famílies (2,5€). En el primer rebut es carregarà 

Octubre, Novembre, Desembre i la part proporcional de Setembre. La quota de assegurança anual i fitxes d’equips 

aniran a càrrec de les famílies. El pagament en efectiu i transferència ( ES34 0049 4876 53 2395 044403) pot ser 

mensual, trimestral o anual (3% de descompte).  

• Les baixes d’activitats seran efectives el següent mes de la notificació i s’han d’informar abans del dia 20 de 

cada mes, si no es cobrarà el mes sencer. En cas de malaltia comuna que superi 3 setmanes de no assistència a 

l’activitat només hauríeu de pagar la part proporcional (si s'ha pagat el trimestre sencer es tornarien els diners que 

calgui). La baixa en cas d'accident a les activitats extraescolars del centre,  implica el pagament només dels dies 

d’assistència a l'activitat durant aquest mes (si s'ha pagat el trimestre sencer es tornarien els diners que calgui). 

• La roba necessària pel desenvolupament de les activitats anirà a càrrec de les famílies i serà obligatòria per 

participar a les exhibicions/partits que realitza l’activitat fora i dintre de l'escola. 

• Els nens/es que hagin de marxar amb un germà menor d'edat han de portar una autorització signada pels 

pares/mares o tutors legals. 

• L'Activitat de Patinatge té prevista una exhibició al Pavelló Municipal de Can Xarau al mes de 

Març/Abril/Maig, amb motiu dels jocs escolars a més de la nostra festa de final de curs. Per les diferents exhibicions 

es imprescindible: patins de quatre rodes (patinatge artístic, nivell iniciació), Maillot i complements que ja us 

avisarem durant el curs. El preu inclou la neteja de la pista.  

• Les activitats de Rítmica, Balls i Hip-Hop tenen previst una exhibició al Pavelló Municipal de Can Xarau al mes 

de Març/Abril, amb motiu dels jocs escolars, a més de la nostra festa de final de curs. Per les diferents exhibicions es 

necessari vestuari específic escollit per la monitora durant el curs.  

• Iniciació esportiva (P5): Entrenament semblant al programa de poliesportiu amb pràctica en rotació 

trimestral de futbol, handbol i bàsquet. Trobades amb altres escoles cada 15 dies. Han de portar la roba d’equip per 

jugar els partits.(lliga escolar). Les inscripcions a aquestes activitats comporta un compromís d’assistència a partits i 

jornades esportives: piscina, cross....organitzades per l’àrea d’esport i lleure de Cerdanyola del Vallès. 



• Poliesportiu (1er a 2n): Pràctica en rotació trimestral de Futbol, Handbol i Bàsquet. Trobades setmanals amb 

altres escoles. . Han de portar la samarreta d’equip per jugar els partits.(lliga escolar). Les inscripcions a aquestes 

activitats comporta un compromís d’assistència a partits i jornades esportives: piscina, cross....organitzades per l’àrea 

d’esport i lleure de Cerdanyola del Vallès. 

• Lliga de Futbol/Bàsquet(3er a 6è). Trobades setmanals amb altres escoles (lliga escolar). Quota de la fitxa 

16€/nen/a (preu 2014-2015). (anirà a càrrec de les famílies). Les inscripcions a aquestes activitats comporta un 

compromís d’assistència a partits i jornades esportives: piscina, cross....organitzades per l’àrea d’esport i lleure de 

Cerdanyola del Vallès. 

• Kids Brain: (Matemàtiques x àbac) + anglès = futur. Desenvolupa les capacitats mentals dels nens mitjançant 

les matemàtiques i l’anglès utilitzant l’àbac japonès. Permet incrementar el desenvolupament d’habilitats cognitives, 

realitzar  operacions amb precisió i velocitat, millora la concentració, l’atenció, la memòria, la creativitat, les habilitats 

d’escolta i observació, millora l’autoestima i l’anglès. Projecte impulsat per la unió europea.  Amb la matrícula teniu 

inclòs accés a la plataforma online, llibres, motxilla i àbac. 

• Piscina: Es farà al poliesportiu Guiera. Els nens/es sortiran de l’escola a les 16:30 amb la supervisió de 

monitors segons ratio (1/10) i aniran caminant cap a la piscina. Una vegada al gimnàs seran els monitors els 

encarregats de vestir als nens/es, els pares que ho desitgen poden venir de voluntaris (màxim 4 per dia). Les classes 

començaran a les 16:45 i finalitzen a les 17:30 (a les 17:25 surten de l’aigua per anar a les dutxes).  Els pares han de 

recollir als nens/es a les 17:45 al vestíbul del gimnàs. Han de portar banyador, xancles, casquet de bany, 

barnús/tovallola i ulleres de piscina. Si us plau per tal de facilitar la feina dels monitors marqueu tota la roba. 

• Ioga nens: Exercicis lúdics que ajuden als nens/es a incrementar el seu domini corporal, l'equilibri i la 

coordinació motriu. Cal portar estoreta per fer els exercicis.  

• Hatha Ioga (pares i mares): El Hatha ioga es basa en una sèrie de postures corporals "Asanas", el propòsit de 

les quals és aconseguir que el cos estigui apte per a la meditació. La classe enfoqués en diferents temes: Pranayama, 

Alineament, Meditació. Cal portar estoreta per fer els exercicis. 

• Cal recordar-vos que durant les activitats extraescolars la porta de l’escola ha d’estar tancada, i només podran 

estar els alumnes que facin qualsevol activitat. Un cop finalitzades aquestes els nens sortiran acompanyats del 

monitor/a amb la supervisió de la coordinadora.              

      signa del pare/mare o tutor 

                                                                   

            …………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAYANIS GUERRA 650 862 143  //  663 726 101  //  ampaturodeguiera@gmail.com  //  www.ampaturodeguiera.org 



 

ACTIVITATS: 

 
 

Anglès I:  

Adreçat a : alumnes de P3 

Dies: dimecres 16:30 a 17:30  

Preu: 16€/mes / (classe ) 

Anglès II:  

Adreçat a : alumnes de P4  

Dies: dimecres de 16:30 a 17:30  

Preu: 16€/mes / (classe) 

Anglès III:  

Adreçat a : alumnes de P5 

Dies: divendres 16:30 a 17:30  

Preu: 16€/mes / (classe ) 

Anglès IV:  

Adreçat a : alumnes de 1er a 2n 

Dies: divendres 16:30 a 17:30  

Preu: 16€/mes / (classe) 

Anglès V:  

Adreçat a : alumnes de 3er a 4rt 

Dies: dimecres i divendres 16:30 a 17:30  

Preu: 25€/mes (2dies) / (classe) 

Anglès VI:  

Adreçat a : alumnes de 5è a 6è 

Dies: dimarts i dijous 16:30 a 17:30  

Preu: 25€/mes (2dies) / (classe) 

Balls I:  

Adreçat a : alumnes de P3 a P4  

Dies: dilluns  16:30 a 17:30  

Preu: 16€/mes / (classe de psico) 

Balls II:  

Adreçat a : alumnes de P4 a P5 

Dies: dimecres 16:30 a 17:30 

Preu: 16€/mes / (classe de psico) 

Balls III:  

Adreçat a : alumnes de 1er a 2n 

Dies: dilluns i divendres 16:30 a 17:30 

Preu: 20€/mes / (gimnàs) 

 

Balls III:  

Adreçat a : alumnes de 3er a 4rt 

Dies: dilluns de 17:30 a 19:00 

Preu: 18€/mes / (gimnàs).  

Balls IV:  

Adreçat a : alumnes de 5è a 6è 

Dies: divendres 17:30 a 19:00  

Preu: 18€/mes / (gimnàs) 

Balls (Pares i Mares):  

Adreçat a : Pares i Mares 

Dies: dilluns i/o divendres de 19:00 a 20:00 

Preu:20€/mes (2dies)/ 16€/mes (1 dia) / (gimnàs) 

Escacs:  

Adreçat a : alumnes de 1er a 6è  

Dies: dilluns 16:30 a 17:30 (classe) 

Preu: 16€/mes 

Bàsquet benjamí:  

Adreçat a : alumnes de 3er a 4rt 

Dies: dilluns i dimecres 17:30 a 18:30 (Pista) 

Preu: 20€/mes 

Bàsquet Aleví:  

Adreçat a : alumnes de 5é a 6é 

Dies: dilluns i dimecres 17:30 a 18:30 (Pista) 

Preu: 20€/mes 

Espai deures I:  

Adreçat a : alumnes de 1er a 6è que FAN 

EXTRAESCOLARS A SEGONA HORA A L’ESCOLA 

Dies: dilluns a divendres de 16:30 a 17:30/18:30  

Preu: 8€/mes (2 dies) / 12€/mes 4h (Biblioteca) 

Espai deures II:  

Adreçat a : alumnes de 1er a 6è que NO FAN 

EXTRAESCOLARS A SEGONA HORA A L’ESCOLA 

Dies: dilluns a divendres de 16:30 a 17:30  

Preu: 8€/mes (1 dia a la setmana) / (Biblioteca) 

Futbol benjamí:  

Adreçat a : alumnes de 3er a 4rt 

Dies: dilluns i dimecres 17:30 a 18:30 (pista) 

Preu: 20€/mes 

Futbol aleví:  

Adreçat a : alumnes de 5è a 6è 

Dies: dilluns i dimecres de 17:30 a 18:30 (pista) 

Preu: 20€/mes 

Gimnasia rítmica I:  

Adreçat a : alumnes de 1er a 3er 

Dies: dimecres  16:30 a 17:30 (gimnàs) 

Preu: 16€/mes 

Gimnasia rítmica II:  

Adreçat a : alumnes de 4rt a 6è 

Dies: dimecres 17:30 a 18:30  

Preu: 16€/mes / (gimnàs) 

Handbol Benjamí:  Handbol Aleví:  



Adreçat a : alumnes de 3er a 4rt 

Dies: dilluns i dimecres  16:45 a 17:30  

Preu: 20€/mes /  Poliesportiu Guiera 

Adreçat a : alumnes de 5è a 6è 

Dies: dimarts i dijous  16:45 a 17:30 

Preu: 20€/mes /  Poliesportiu Guiera 

 

Hip Hop I:  

Adreçat a : alumnes de 1er a 3er 

Dies: dimecres  16:30 a 17:30 (sala de psico) 

Preu: 16€/mes 

Hip Hop II:  

Adreçat a : alumnes de 4rt a 6è 

Dies: dimecres  17:30 a 18:30 (sala de psico) 

Preu: 16€/mes 

Iniciació al Rugby 

Adreçat a : alumnes de 1er a 6è 

Dies: dimarts i dijous 16:30 a 17:30 (pati) 

Preu: 20€/mes 

Iniciació esportiva 

Adreçat a : alumnes de P5 

Dies: dilluns i dimecres 16:30 a 17:30 (pista) 

Preu: 20€/mes 

Hoquei :  

Adreçat a : alumnes de P4  a 3er 

Dies: divendres de 16:30 a 18:00 (pista) 

Preu: 18€/mes 

Judo I:  

Adreçat a : alumnes de P4 a P5 

Dies: dimarts i dijous  de 16:30 a 17:30  

Preu: 20€/mes / (gimnàs) 

Judo II:  

Adreçat a : alumnes de 1er a 3er 

Dies: dimarts i dijous 17:30 a 18:30  

Preu: 20€/mes / (gimnàs) 

Judo III:  

Adreçat a : alumnes de 4rt a 6è 

Dies: dimarts i dijous 18:30 a 19:30  

Preu: 20€/mes / (gimnàs). Si no tenim prou 

nens/es ho faran a segona hora. 

Kids brain I: (Matemàtiques x àbac)+anglès=futur 

Adreçat a : alumnes de  P5 

Dies: dilluns  16:30 a 17:30 (classe) 

Preu: 30€/mes + matrícula 30€ que inclou 

motxilla, àbac, llibres i accés online. 

Kids brain II: (Matemàtiques x àbac)+anglès=futur 

Adreçat a : alumnes de 1er a 2n 

Dies: dijous 16:30 a 17:30 (classe) 

Preu: 30€/mes + matrícula 30€ que inclou 

motxilla, àbac, llibres i accés online. 

Kids brain III: (Matemàtiques x àbac)+anglès=futur 

Adreçat a : alumnes de 3er a 6è 

Dies: dimecres 16:30 a 17:30 (classe) 

Preu: 30€/mes + matrícula 30€ que inclou 

motxilla, àbac, llibres i accés online. 

Poliesportiu: 

Adreçat a : alumnes de 1er a 2n 

Dies: dilluns i dimecres de 16:30 a 17:30 

Preu: 20€/mes 

Patinatge I:  

Adreçat a : alumnes de P4 a 3er 

Dies: dimarts i dijous 16:30 a 17:45  

Preu: 20€/mes / (pista) 

Si mai han fet patinatge haurien de començar 

amb Patinatge I. 

Patinatge II:  

Adreçat a : alumnes de 4rt a 6è 

Dies: dimarts i dijous 17:45 a 18:45  

Preu: 20€/mes / (pista) 

Si mai han fet patinatge haurien de començar 

amb Patinatge I. 

Padel:  

Adreçat a : alumnes de 1er a 6è 

Dies: dimarts 16:30 a 18:20 (BPI) 

Preu: 40€/mes inclou autocar, monitor 

d’acompanyament i l’hora de classe amb monitor 

especialitzat de 17:00 a 18:00 al club de Barbera 

Padel Indoor.  

Piscina dimarts 

Adreçat a : alumnes de P3 a 6è 

Dies: dimarts 16:30 a 18:00 (Gimnàs guiera) 

Piscina dijous 

Adreçat a : alumnes de P3 a 6è 

Dies: dijous 16:30 a 18:00 (Gimnàs guiera) 

Preu dimarts: 25€/mes // Preu dijous: 25€/mes 

Robotix 0: 

Adreçat a : alumnes de P3 a P5 

Dies: dilluns de 16:30 a 17:30 (classe) 

Preu: 47€/mes + 27,50€ de matricula 

Robotix I: 

Adreçat a : alumnes de 1er a 3er 

Dies: dimecres de 16:30 a 17:30 (c.informàtica) 

Preu: 52€/mes + 38,50€ matricula 

 Robotix II: 

Adreçat a : alumnes de 1er a 3er 

Dies: divendres  16:30 a 17:30 / (c.d’informàtica) 

Preu: 55€/mes + 38,50€ matricula 

 Teatre musical:  

Adreçat a : alumnes de 1er a 6è 

Dies: dimarts 16:30 a 18:00 (sala de psico) 

Preu: 18€/mes 



Tennis taula:  

Adreçat a : alumnes de 1er a 6è 

Dies: dijous de 16:30 a 18:00 (Porxo de P3) 

Preu: 18€/mes 

Psicomotricitat:  

Adreçat a : alumnes de P3 a P4 

Dies: dijous de 16:30 a 17:30 (Sala de Psico) 

Preu: 16€/mes 

 


