
AMPA DE L’ESCOLA FORN D’ANELLS 
ACTIVITATS EXTRAESCOLARS · CURS 2014-2015    
3r TRIMESTRE (abril i maig de 2015) 
 

 

EDUCACIÓ INFANTIL 

 

Migdia (14.10-14.50 h · Dilluns P3 / Dimarts P4) 
 

CONTES (Espais de Lleure) 
Una sessió per setmana · 35 euros (3r trimestre) 

 

* L’activitat extraescolar d’anglès no admet noves inscripcions el 3r trimestre 

 

Tarda (inclouen una estona per berenar) 
 
KIDS ON MOVING (Siel Blue – Smith Sosa)  
Dijous 16.30-17.45 h · 27 euros (3r trimestre) 

 

JUDO (Associació Girona – Judo)  
Alumnes de P5 a 6è (es divideixen en dos grups en funció de l’edat) 

Dimecres 16.30-18 h · 55 euros (3r trimestre) / +10 euros d’alta (un sol cop) 

 

 

EDUCACIÓ PRIMÀRIA 

 

Tarda (inclou una estona per berenar) 
 

JUDO(Associació Girona – Judo)  
Alumnes de P5 a 6è (es divideixen en dos grups en funció de l’edat) 

Dimecres 16.30-18 h · 55 euros (3r trimestre) / +10 euros d’alta (un sol cop) 

 

* Les activitats extraescolars d’anglès i mecanografia i informàtica no admeten noves inscripcions el 

3r trimestre 

 

 

 

OBSERVACIONS GENERALS ACTIVITATS EXTRAESCOLARS · 3r TRIMESTRE 
 
IMPORTANT! 
 
· Arran de la JORNADA INTENSIVA del 3r trimestre les activitats extraescolars finalitzen el 29 de 
maig (i per això les quotes també són més reduïdes) 
· La inscripció a determinades activitats està condicionada al fet que hi hagi places disponibles 
· En alguns casos els grups ja estan coberts, però s’ofereixen per si s’esdevé alguna baixa 
· Les inscripcions que NO es puguin confirmar per manca de places es comunicaran via correu 
electrònic a la família 
· Les baixes s’han de comunicar obligatòriament mitjançant la fitxa 
· Les famílies que ja participen a una activitat i continuen NO han d’omplir cap document 
 

 



·Podeu trobar la informació sobre totes les activitats i contacte directe de les empreses proveïdores 

al blog de l’AMPA 

·Totes les activitats es regeixen pel Reglament d’activitats extraescolars de l’AMPA 

·Les activitats, excepte els cursos de natació, es realitzen a l’escola 

·Per a realització d’una activitat és necessària la participació d’un mínim d’infants 

·Les inscripcions són per trimestres i les quotes es giren en un sol rebut (consulteu calendari)                                         

·Els preus indicats són per a socis de l’AMPA.  No socis: augmenta 30 euros per activitat i trimestre 

·Per a cada trimestre hi ha un període IMPRORROGABLE d’altes i comunicació de baixes (si no hi ha 

baixa s’entén que hi ha continuïtat) 

·Les propostes de tarda no inclouen servei d’acollida després de l’activitat (els retards es computaran 

com un servei eventual) 

·Es pot participar de les activitats de migdia i no utilitzar el servei de menjador (entrada o sortida de 

l’escola exclusivament a les 13.30 h) 

·Cal estar al corrent de tots els pagaments del curs 2014-2015 o anteriors, de qualsevol servei de 

l’AMPA per poder fer la inscripció; i del curs vigent per continuar inscrits en els trimestres successius 

 

 

 

CALENDARI DE COBRAMENTS DE REBUTS ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 

 

INFANTIL  
1r mes trimestre: Piscina / 2n mes: Anglès i Judo / 3r mes: Contes i Kids on Moving  

 

PRIMÀRIA  
1r mes trimestre: Piscina  /2n mes: Mecanografia i Judo / 3r mes: Anglès  

 

 

 

 

 

 


