
Altres
Número de compte de l’AMPA Salvador Llobet
Banc de Santander ES77 0049 1820 6828 1055 0179
No us oblideu de posar el nom de l’alumne i l’activitat o quota de l’AMPA.

Malalties i necessitats especials
Si el nen/a pateix alguna malaltia o impediment per fer alguna activitat
física, cal notificar a l'AMPA.

Canvis o baixes
En el cas que l’infant hagi de deixar l’activitat per motius de salut, amb
acreditació mèdica, es retornarà la part proporcional de la quota de
l’activitat.

No es retornaran els diners si l’infant causa baixa sense motius justificats.
Es permetrà un canvi d’activitat, si les condicions d’aquestes ho permeten,
però en cap cas es farà devolució de la quota de l’activitat.

Temes econòmics
En casos puntuals, que prèviament s'hagi avisat, es pot arribar a un
acord de pagament amb l'AMPA.

AMPA
Escola Municipal
Salvador Llobet

Podeu trobar més informació de les activitats a:
www.ampasalvadorllobet.cat

O bé contactar amb nosaltres directament a través del correu:
ampallobet@gmail.com

REUNIÓ INFORMATIVA
activitats extraescolars 2014-15

Dijous, 18 de setembre, a les 16.45h.

A l’Escola - Servei d’acollida gratuït



Programació de les activitats extraescolars
ACTIVITAT CURS DIA HORARI LLOC PREU
Poliesportiu P3 a P5 Dimarts 16:30 a 18 Escola 110 € curs
Gimnàstica
rítmica 1r a 6è Dimecres 16:30 a 18 Escola 110 € curs

Tennis 1r a 6è Dimarts i
dijous 16:30 a 18 Escola 110 € curs

Futbol 1r a 6è Dilluns i
dimecres 16:30 a 18 Escola 110 € curs

Bàsquet 1r a 6è Dimarts i
dijous 16:30 a 18 Escola 110 € curs

Patinatge

Am
be

ls 
m

on
ito

rs 1r a 6è Dilluns i
dimecres

17:30 a
18:30

Pavelló
Parquet 110 € curs

Defensa
personal 1r a 6è Dimarts i

dijous 16:30 a 18 Club de
Lluita 110 € curs

Bàdminton 3r a 6è Dilluns i
dimecres 16:30 a 18 Pavelló

Congost 195 € curs

Piscina (hi van
amb les
famílies)

P3 a 6è
A escollir
(un dia la
setmana)

17.30 - 18.15
o bé

18.15 a 19h

Nàstic
Gim

90 €
trimest

Circ 1r a 6è Dimecres 16:30 a 18 Escola 195 € curs

Teatre P3 a P5 Dijous 16:30 a 18 Escola 195 € curs
Teatre en
anglès 1r a 6è Dilluns 16:30 a 18 Escola 195 € curs

Manualitats P3 a P5 Dilluns 16:30 a 18 Escola 195 € curs

Minimúsics P3 a P5 Dimecres 16:30 a 18 Escola 195 € curs

Funky 3r a 6è Dijous 16:30 a 18 Escola 195 € curs

Francès 4t a 6è Dimarts 14 a 15h Escola 90 € curs

Francès 4t a 6è Dimarts 16:30 a 18h Escola 195 € curs

Escacs 1r a 6è Dijous 14 a 15h Escola 90 € curs

Mecanografia 4t a 6è Divendres 14 a 15h Escola 90 € curs

Activitats per mares i pares
Educació Emocional Dijous 20 a 21h Escola 110 € curs

Pilates Dimecres 20 a 21h Escola 110 € curs

Zumba Dimarts 20 a 21h Escola 110 € curs

Servei d’acollida*

Tots els dies Matí  7:45 a 9
Tarda 16:30 a 18h

Socis 1,50 €/hora 0,75 €/30mn
No socis 4,00 €/hora 2,00 €/30mn

Inscripcions
Documentació
- Còpia Targeta Sanitària.
- Butlleta inscripció.
- Ingrés quota AMPA amb el

nom de l’alumne/a.
- Ingrés quota activitat amb

el nom de l’alumne/a i de l’activitat.

Període d’inscripcions
Presencialment. Del 23 al 26 de setembre, de 16:30 a 18h. entregant la
documentació a Sandra Calvo (coordinadora extraescolars) a l’escola.
Per correu electrònic. Fins al 26 de setembre, entregant la documentació
sol·licitada en format digital a: activitatsampallobet@gmail.com

Activitats de 110 € o menys
Cal fer dos ingressos al Banc de Santander abans del 26 de setembre
(30€ quota AMPA més la quantitat de l’activitat inscrita).

Activitats de 195€
Es faran tres pagaments al Banc de Santander en dos terminis. El primer
termini, abans dels 26 de setembre (30€ quota AMPA més 100€). I un
altre ingrés de 95€ abans del 30 de gener.

Quota de l’AMPA
Es col·labora amb una quota única per família de 30 € per curs i és
requisit per participar a aquestes activitats o l’acollida, entre d’altres.

Realització de les activitats extraescolars
Es desenvoluparan de l’1 d’octubre 2014 al 31 de maig de 2015. El
mínim per a realitzar una activitat és de 8 persones inscrites i el màxim de
16. En el cas que, per qüestions organitzatives, alguna activitat patís
algun canvi, es comunicaria a les persones afectades.


