
AMPA POMPEU FABRA 

 

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS                       curs 2013-2014 

 

El proper mes d’octubre s’iniciaran les activitats extraescolars. El nen o nena que vulgui 

participar a les activitats haurà de retornar a consergeria la butlleta complerta amb les 

seves dades personals abans del divendres 20 de Setembre. 

 

Si porteu la butlleta després d’aquest dia només podreu optar si hi ha vacants. En  el 

menor temps posible i en funció del nombre de nens i nenes interessats, us 

confirmarem la inscripció. També es pot considerar variar el preu o eliminar una 

activitat per poca afluencia. 

 

A continuació us fem saber els preus mensuals orientatius per cada activitat, recordeu 

que el cobrament serà trimestral. Cas que hagi altes o baixes es cobrarà igualment la 

totalitat del trimestre. 

 

Totes les activitat començaran a partir de l’ 1 d’Octubre a excepció de Ioga d’adults, 

que començarà el 30 de Setembre. 

 

IMPORTANT: Segons acord del Consell Escolar, els alumnes de P-4 i P-5 només poden 

gaudir d’una activitat extraescolar. 

 

 

Comissió d’extraescolars. 



 

HORARIS I TARIFES 

 

U.E. Gaudí Horari Preu mensual 

   
Iniciació Bàsquet (P-4 i P-5) Dilluns de 16,30h a 17,30h 23 euros 

Bàsquet (1er, 2n i 3er) Dimarts i dijous de 16,30h a 17,30h 28 euros 

Bàsquet sense competició (4rt, 5è i 
6è) Dilluns i dimecres de 16,30h a 18,00h 28 euros 

Bàsquet competició (4rt, 5è i 6è) Dilluns i dimecres de 16,30h a 18,00h 46 euros 

   

   
Diver's Horari Preu mensual 

   
Urban-Dance (de 1r a 6è) Dimecres de 16,30h a 17,30h 22 euros 

Tastaolletes (P-4 i P-5) Dijous de 16,30h a 17,45h 21 euros 

     1r Trimestre      Cuina sense foc   

     2n Trimestre      Artesania amb material reciclat   

     3r Trimestre      Danses arreu del mon   

Tastaolletes en anglès (de 1r a 6è) Dilluns de 16,30h a 17,30h 23 euros 

     1r Trimestre      Taller medieval   

     2n Trimestre      Construcció de jocs amb material reciclat   

     3r Trimestre      Taller de ritmes, instruments i percusió   

   

   
Ventilador Cultural Horari Preu mensual 

   
Teatre (de 1r a 6è) Dimarts de 16,30h a 18,00h 22 euros 

 

 
Activitats Adults Horari 

  
Ioga  Dilluns de 20,00h a 21,00h (2 setmanes sí, una no) 

Coral  Dijous de 21,00h a 23,00h  

Ping Pong Dimecres de 19,00h a 20,30h 

 


