
Cost € / trim €/trim 
curs soci socis AMPA no socis

Activitats motrius

Joc i esport P3 i P4 (14-15) 16.45 a 17.45 10 143,00 41,00 57,00

Joc i esport P3 i P4 (14-15) 186,50 55,50 77,30

Iniciació esportiva P5 (2013) 16.45 a 17.45 10 186,50 55,50 77,30

Recreació amb patins P5 i 1r (12-13) 16.45 a 18 10 163,10 47,70 66,40

Escoles esportives

Iniciació esports col·lectius 1r (2012) 16.45 a 17.45 13 186,50 55,50 77,30

Escola de bàsquet 2n (2011) 16.45 a 17.45 13 214,70 64,90 90,90

Dinàmiques del futbol 1r i 2n (11-12) 16.45 a 18 15 163,10 47,70 66,40

Rítmica 1 1r a 3r (10-12) 16.45 a 17.45 15 213,80 64,60 90,00

Patinatge artístic iniciació 2n i 3r (10-11) 16.45 a 18 15 163,10 47,70 66,40

Escacs 1r i 2n (11-12) 16.45 a 17.45 8 162,20 47,40 66,00

Esports individuals

Rítmica 2 4t a 6è (07-09) 17.45 a 18.45 15 213,80 64,60 90,00

Patinatge artístic 4t a 6è (07-09) 17.45 a 18.45 30 221,30 67,10 93,90

Hip Hop 3r a 6è (07-10) divendres 16.45 a 18 15 163,10 47,70 66,40

Judo 3r a 6è (07-10) 17.45 a 18.45 15 207,80 62,60 87,20

Escacs 3r a 6è (07-10) 16.45 a 17.45 8 153,20 44,40 61,80

Esports col·lectius

Dinàmiques del futbol 3r a 6è (07-10) 16.45 a 17.45 15 186,50 55,50 77,70

Bàsquet pre benjamí mixt 3r (2010) 16.45 a 17.45 13 276,50 85,50 119,70

Bàsquet benjamí mixt 4t (2009) 16.45 a 17.45 13 276,50 85,50 119,70

Bàsquet pre aleví mixt 5è (2008) 16.45 a 17.45 13 276,50 85,50 119,70

Bàsquet aleví mixt 6è (2007) 17.45 a 18.45 13 276,50 85,50 119,70

Activitats expressives

CreArt P4 i P5 (13-14) 16.45 a 17.45 10 153,20 44,40 61,80

Piscina (D'octubre a maig. En el mes de juny es realitzarà l'activitat Mou-te Ballant)

P3 2015 8

P4-P5 13-14 8

Activitat per mares i pares

Zumba adults 20 a 21 15 143,00 41,00

Acollida / Estudi (*)

Acollida (P3 a 2n) 21,50 30,10

Estudi (3r a 6è) tarda 16.30 a 17.45 1¼ h/set 40,40 56,60

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

     Descompte del 50% per germans inscrits a la mateixa franja horària

5,70 8,00

4,60 6,40

2,80 3,90

segons dia activitat 16,10 22,50

divendres

dilluns 

dimarts i dijous

dimarts i dijous

dilluns i dimecres

dilluns 

     115,40     

1¼ h

Dies puntuals  (€ dia) de dilluns a divendres (matí o tarda)

½ h 

dilluns i dimecres

dilluns i dimecres

dimarts i dijous

dimecres 17 a 17.45

dilluns

dimarts i dijous

dilluns i dimecres

Activitat

dilluns i dimecres

HorariCurs/Edat Places

dimarts i dijous

divendres

dimarts i dijous

dimarts i dijous

divendres

Programa d'activitats extraescolars curs 18-19

Dies

dimarts o dijous

dimarts i dijous (quota reduïda per 2 dies)

Estudi pels que fan activitat esportiva a 2a hora

1 h

de dilluns a divendres

16.30 a 17.45 (2 h/set)

dimarts

matí: entrada ininterrompuda a partir de les 8 h.



Inscripcions juny online   www.ae-eixample.cat

Inscripcions setembre online   www.ae-eixample.cat

Inscripcions presencials

A partir del 19 de setembre, inscripcions de places vacants, pagament  en efectiu.

Horari: de dilluns a dijous, de 16.45 a 18.30 hores.

Podeu demanar la fitxa d'inscripció a la coordinadora o descarregar-la del web de l'AEE.

Requisits: Fitxa d'inscripció degudament complimentada

20,00 € (1r pagament) en efectiu (independentment del nombre d'activitats). Excepte acollida

Fotocòpia amb dades bancàries per a domiciliació (2n, 3r i 4t pagament)

Estar al corrent de pagament del curs 17-18 i anteriors

Act. amb competició:

La quota variarà en funció de l'edat del participant.

Fotocòpia CatSalut (el dia de la inscripció)

Inici de les activitats: Acollides:   Dimecres, 12 de setembre

Activitats:    Dilluns, 1 d'octubre

Reunió informativa:

Informació:

Inscripcions:

Els participants que no siguin de l'escola, presentant el rebut d'AMPA 18-19 de la seva escola, es beneficiaran de la quota per a socis.

De l'11 al 17 de juny

En cas que els inscrits en una activitat sigui superior al nombre de places que s'ofereixen, es prioritzaran primer, els alumnes de l'Escola

Ferran Sunyer matriculats l'any anterior i segon, els alumnes d'altres escoles. En ambdós casos amb continuïtat esportiva (mínim dos

trimestres). En cas necessari, l'adjudicació de les places es resoldrà per sorteig informant la setmana del 2 de juliol. Només trucarem a

les famílies afectades pel sorteig.

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

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

Els alumnes que facin piscina seran acompanyats pel monitor/a a l'inici de l'activitat. Les famílies els hauran d'anar a recollir a la Piscina

Aiguajoc (Borrell, 21-23).

Alumnes de P3 de l'Escola Ferran Sunyer i inscripcions de places vacants sense preferència.

En cas que els inscrits en una activitat sigui superior al nombre de places que s'ofereixen, es prioritzaran primer, els alumnes de P3 de

l'Escola Ferran Sunyer i segon la resta d'inscrits (prioritzaran els alumnes de l'escola). En cas necessari, les places s'adjudicaran per

sorteig informant els dies 17 i 18 de setembre. Només trucarem a les famílies afectades pel sorteig.

Dimecres, 19 de setembre a les 17 h al menjador de l'escola

Hi haurà servei d'acollida gratuït

Assegurança CEEB (domiciliat amb el 2n pagament). 

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

Olga García. A la mateixa escola de dilluns a dijous de 16.45 a 18.30 hores o bé als telèfons 933 248 442 / 661 401 114 en el mateix

horari.

Sol·licitud de subvencions per a infants i adolescents de 6 a 17 anys (nascuts del 2000 al 2012) per a la pràctica esportiva fora d'horari

escolar, demaneu informació a partir del 12 de setembre al vostre coordinador, adreceu-vos a contacta@ae-eixample.cat o truqueu al

934 234 350.

Del 12 al 16 de setembre


