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Per poder tancar els grups i els contractes amb els especialistes, és molt important que retorneu el full 
d’inscripció degudament complimentat i signat a Secretaria ABANS DEL 15 DE JUNY. A les famílies que no 
lliurin el document abans d’aquesta data no els podem assegurar la plaça. 

ATENCIÓ!!! Aquest horari és provisional ja que encara no hem rebut la ratificació de l’horari escolar des 
del Departament d’Educació. A més, totes les activitats requereixen un mínim d’inscripcions i s’haurien 
d’anul·lar en cas de no assolir-lo. Us comunicarem l’horari definitiu al més aviat possible. 

Inici de les activitats 
TOTES les activitats comencen el dia 12 de setembre, amb el curs escolar, excepte la Piscina de Parvulari 
i 1r (METROPOLITAN), i les classes individuals d’instrument que s’inicien l’1 d’octubre. 

Compromís i modificació d’activitats 

Totes les activitats estan pensades perquè l’alumne hi estigui inscrit durant tot el curs, i les baixes a mig 
curs perjudiquen a la resta del grup. No obstant això, en cas que hi hagi alguna modificació, cal que ens 
feu arribar els canvis per escrit i signats o via correu electrònic ABANS DEL 25 DEL MES ANTERIOR per 
poder gestionar correctament els rebuts. 

A més, heu de tenir en compte que totes les activitats tenen compromís mensual tret de PISCINA en la 
que el compromís és TRIMESTRAL, tot i que el cobrament es faci mensual per a la vostra comoditat. Per 
tant, en cas de baixa, caldrà pagar el trimestre sencer. 

Absències i modificacions esporàdiques 
Cal que les famílies avisin de en cas d’absència i n’especifiquin el motiu. No es podran recollir alumnes a 
mitja activitat sense un motiu que ho justifiqui, i només en casos esporàdics.  

IMPORTANT: Rebuts impagats del curs anterior 
No es podrà inscriure a cap activitat del curs 2011/2012, inclòs el menjador, les famílies que tinguin 
pendents rebuts d’aquest curs. 

Activitats al setembre per als alumnes de Piscina de Parvulari i 1r 

Indiqueu al full d’inscripció si durant el mes de Setembre es quedaran a Tallers. Si no ho indiqueu i 
utilitzeu l’activitat, es cobrarà en concepte d’esporàdics. 

Alumnes amb activitats fora de l’escola que comencen a l’octubre 

Si s’han de quedar a Tallers/Ludoteca/Aula d’Estudi durant el mes setembre, es consideraran esporàdics, 
i el primer dia de curs hauran d’especificar quins dies es quedaran. 
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Horaris i preus (*) 

CURS  DIA  HORA  ACTIVITAT  

Tots  Tots  

07.30 - 08.30  Mainadera  

12.00 - 14.00  Menjador  

16.30 - 17.30  Mainadera  

P3 / P4  

Tots  15.30 - 16.30  Tallers  

Dm  15.30 - 17.30  Piscina  

P5  

Tots  15.30 - 16.30  Tallers  

Dl  15.30 - 16.30  Multiesports  

Dj  15.30 - 17.30  Piscina  

Dv  15.30 - 16.30  Música  

1r  

Tots  15.30 - 16.30  Ludoteca  

Dl  15.30 - 16.30  Multiesports  

Dm  15.30 - 16.30  Música  

Dc  15.30 - 16.30  Futbol/Bàsquet  

Dj  15.30 - 17.30  Piscina  

Dv  15.30 - 17.30  Teatre  

2n  

Tots  15.30 - 16.30  Ludoteca  

Dl  15.30 - 16.30  Multiesports  

Dm  15.30 - 17.30  Teatre  

Dc  15.30 - 16.30  Futbol/Bàsquet  

Dj  15.30 - 16.30  Música  

Dv  15.30 - 17.30  Piscina  

3r  

Tots  15.30 - 16.30  Ludoteca  

Dl  15.30 - 16.30  Música  

Dm i Dj  15.30 - 16.30  Bàsquet  

Dm i Dj  16.30 - 17.30  Futbol 

Dc  15.30 - 17.30  Teatre  

Dv  15.30 - 17.30  Piscina  

4t  

Tots  15.30 - 16.30  Aula d'estudi  

Dl  15.30 - 17.30  Teatre 

Dm i Dj  15.30 - 16.30  Bàsquet  

Dc  15.30 - 16.30  Música 

Dc  16.30 - 17.30  Escacs  

Dv  15.30 - 17.30  Piscina  

5è  

Tots  15.30 - 16.30  Aula d'estudi  

Dl 15.30 - 16.30 Escacs 

Dl i Dc 16.30 - 17.30  Futbol 

Dm i Dj  15.30 - 16.30  Bàsquet  

Dc  15.30 - 16.30  Música 

Dj  15.30 - 17.30  Teatre 

Dv  15.30 - 17.30  Piscina  

6è  

Tots  15.30 - 16.30  Aula d'estudi  

Dl 15.30 - 16.30  Música 

Dl o Dm  17.30 - 18.30  Teatre  

Dm i Dj  15.30 - 16.30  Bàsquet  

Dc 15.30 - 16.30 Escacs 

Dv  15.30 - 17.30  Piscina  

 

CONCEPTE  PREU  

Quota general  

23,20 € General  

18,21 € Nombroses i/o monoparentals 

Mainadera  

37,55 € 5 dies  

30,04 € 4 dies  

22,53 € 3 dies  

15,01 € 2 dies  

7,51 € 1 dia  

4,00 € Esporàdic  

Mitja pensió  

95,02 € 5 dies  

86,27 € 4 dies  

70,25 € 3 dies  

50,07 € 2 dies  

28,59 € 1 dia  

8,00 € Esporàdic  

3,10 € Abonament per no dinar  

Tallers / Ludoteca  

42,64 € 5 dies  

34,11 € 4 dies  

25,58 € 3 dies  

17,06 € 2 dies  

8,53 € 1 dia  

5,00 € Esporàdic  

Aula d'estudi  

48,02 € 5 dies  

38,42 € 4 dies  

28,81 € 3 dies  

19,21 € 2 dies  

9,60 € 1 dia  

5,80 € Esporàdic  

Teatre  25,50 €   

Piscina  35,42 €   

Música  24,29 €   

Instrument  

48,99 € 1/2 hora  

85,72 € 1 hora  

Escacs  21,50 €   

Multiesport  21,31 €   

Futbol / Bàsquet  21,31 €   

Bàsquet  32,29 €   

Futbol  34,50 €   

(*) Aquests preus són els aprovats per al curs 
2010/11. En l’Assemblea General del primer 
trimestre del curs s’aprovaran els preus del curs i 
s’aplicaran de forma retroactiva. Pel que fa a les 
característiques de les activitats, podeu trobar la 
informació detallada al document Tal com som, 
reglament intern de l’AMPA que vau rebre amb la 
informació de l’Assemblea. També el podeu trobar 
al web o demanar-lo a la Secretaria de l’AMPA. 

 
 

http://ampalavinia.files.wordpress.com/2011/01/normativa_v10_3.pdf
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