
Activitat Curs / Edat Dies Horari €/mes Socis AMPA €/mes no Socis

Activitats motrius

Joc i esports P3 i P4 (12-13) dimarts i dijous 16.45 a 17.45 20,40 23,40

Natació

Natació Piscina Maristes P3 a P5 (11-13) dimecres 17.30 a 18.15 36,70 39,70

Activitats expressives i creatives

CreArt 1 (canta-balla-expressa't) P3 a P5 (11-13) dimecres 16.45 a 17.45 15,30 18,30
Conta contes P3 a P5 (11-13) dilluns 16.45 a 17.45 15,30 18,30

Activitats per adults

Posa't en forma pares i mares dilluns 20 a 21 16,70 19,70
Zumba pares i mares dijous 20 a 21 16,70 19,70
Esport d'equip Fes un grup, digues l'esport i ho dinamitzarem 16,70 19,70

Servei d'acollida / estudi (*)

Dies hores €/mes (1dia/set)

de 8 a 9 1 h/set 10,30

de 8.30 a 9 ½ h/set 6,30

de 16.30 a 18 h 1½ h/set 14,40

de 16.30 a 17.30 h 1 h/set 10,30

de 16.30 a 17 h ½ h/set 6,30

(*) Descompte del 20% a la quota final per als inscrits més de tres dies a la mateixa franja horària

1½ h 5,60

Dies puntuals P3 a 6è 1 h 4,40

½ h 2,60

Informació:

Inscripcions juny: 15, 16 i 17 de juny. De 16.30 a 18.30 h despatx AMPA de l'escola

Inscripcions setembre: 13 i 14 de setembre. Places vacants. De 16.30 a 18.30 h despatx AMPA de l'escola

Requisits d'inscripció

Fotocòpia amb dades bancàries per domiciliació de rebuts trimestrals

20,00€ d'inscripció en efectiu

Inici de les activitats: Acollida / estudi: dilluns, 12 de setembre                   Activitats: dilluns, 3 d'octubre

Reunió informativa: dijous, 15 de setembre a les 17 h (amb servei d'acollida gratuït)

Programa activitats extraescolars curs 16-17 (Infantil P3)

P3 a 6è
de dilluns a 

divendres 

Acollida (P3 a P5 )                      

Estudi (1r a 6è)                               

de dilluns a 

divendres 

de dilluns a divendres                                        

(matí o tarda)

Un cop iniciades les activitats, per qualsevol modificació de dades, canvi o baixa d'activitat cal adreçar-se a la

coordinadora d'activitats Cristina Gallego . L'atenció serà de dilluns a dijous de 16.45 a 18.30 h (despatx AMPA) o al tel

934 907 023 / 600 498 951 en el mateix horari.

Els nens/es que realitzin activitat a primera hora seran recollits a les 16.30 h pel monitor.

Els nens/es que facin piscina seran acompanyats pel monitor a l'inici de l'activitat. En cap cas podran entrar sols a la piscina. Els

pares els hauran d'anar a recollir a la Piscina un cop acabada l'activitat. MARISTES SANTS (Comtes de Bell-Lloc, 159).

Sol·licitud de subvencions a infants i adolescents de 6 a 17 anys (nascuts del 2001 al 2010) per a la pràctica esportiva

fora d'horari escolar per al curs 16-17, demaneu informació a partir del 12 de setembre al vostre coordinador, adreceu-

vos a contacta@ae-eixample.cat o truqueu al 934 234 350.

Ex: vull inscriure'm els dilluns i dimecres de 16.30 a 17.30 h. Com ho calculo? Multiplico per dos el cost de

1h/set. (2 x 10,30 = 20,60 €/mes)

Les activitats poden variar d'horari, anul·lar-se o obrir-se'n de noves en funció de les inscripcions.

Fitxa d'inscripció degudament emplenada


