AMPA
ACTIVITATS EXTRAESCOLARS CURS 2021 / 2022
Us presentem l’oferta d’activitats extraescolars del curs 2021/2022 organitzades per l’AMPA de
l’escola exclusivament per a famílies sòcies. Donada la situació de pandèmia generada per la
COVID-19 i que, a data d’avui, la normativa que tenim és la mateixa amb la que vàrem acabar el
curs passat, l’oferta d’activitats a migdia només permet fer l’activitat de bàsquet perquè és
l’única que es fa en un espai diferent al que utilitzen els grups bombolla i perquè la desinfecció la
farà el personal del pavelló. Hem hagut d’adaptar l’oferta d’activitats de tarda a la nova situació.
La inscripció s’ha de fer a través de l’aplicació AMPASOFT: https://ampagodas.ampasoft.net des
del dilluns dia 23 d’agost fins el dimecres 22 de setembre de 2021.
Les quotes que s’han de fer efectives són les del mes d’octubre i les del mes de maig, per tal de donar
una certa serietat al compromís de participació per part de l’usuari (excepte acollida matinal i guarda de
tarda). La programació de les activitats es fa tenint en compte els espais disponibles i els horaris
marcats per les empreses que hi participen.
IMPORTANT: L’AMPA es reserva el dret de poder variar les condicions i els horaris de les
activitats per tal de solucionar els problemes que puguin sorgir segons demanda de cadascuna,
coincidència d’horaris, etc. i de suspendre la realització d’alguna activitat si no s’arriba al mínim
d’inscrits necessari.
Tanmateix, l’AMPA, es reserva el dret de poder suspendre alguna activitat que s’estigui realitzant si
es detecta que no compleix els mínims de qualitat desitjables. Si es dóna aquest darrer cas, la quota
del mes de maig serà retornada a les famílies afectades.
Per a poder realitzar les activitats serà necessari que hi hagi el mínim/màxim d’inscrits que marqui la
empresa contractada.
IMPORTANT:
LES ACTIVITATS COMENÇARAN A PARTIR DEL DIVENDRES DIA 1 D’OCTUBRE DE
2021 i FINALITZARAN LA DARRERA SETMANA DEL MES DE MAIG DE 2022, cada una el
dia que correspongui segons els horaris reflectits a la plantilla de la pàgina següent.
Totes les activitats es faran al pati escolar excepte bàsquet que es farà al pavelló poliesportiu.
L’alumnat participant haurà de portar mascareta. En cas de pluja utilitzarem algun dels porxos
coberts que té l’escola.

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS CURS 2021/ 2022
AMPA

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

PREU

MIGDIA

MENSUAL

ACTIVITAT
JOCS AMB PATINS 1

De P-3 a 1r

JOCS AMB PATINS 2

De 2n a 6è

FUTBOL SALA 1

P-4, P-5 i 1r

FUTBOL SALA 2

De 2n, 3r i 4t

FUTBOL SALA 3

De 5è i 6è

ATLETISME 1

P-4, P-5 i 1r

ATLETISME 2

De 2n, 3r i 4t

ATLETISME 3

De 5è i 6è

BÀSQUET P-5

P-5

16:30-17:30

16:30-17:30

22,00 €

BÀSQUET 1r

1R

16:30-17:30

16:30-17:30

22,00 €

BÀSQUET 2n

2N

BÀSQUET 3r

3R

BÀSQUET 4t

4T

BÀSQUET 5è

5È

12:30-13:30

12:30-13:30

22,00 €

BÀSQUET 6è

6È

12:30-13:30

12:30-13:30

22,00 €

ACOLLIDA MATINAL

TOTS

MATÍ de 7'45 a 9'00

MATÍ de 7'45 a 9'00

MATÍ de 7'45 a 9'00

MATÍ de 7'45 a 9'00

MATÍ de 7'45 a 9'00

22,00 €

ACOLLIDA de TARDA

TOTS

TA RDA de 16:30 a 17:30

TA RDA de 16:30 a 17:30

TA RDA de 16:30 a 17:30

TA RDA de 16:30 a 17:30

TA RDA de 16:30 a 17:30

20,00 €

CURS

MIGDIA

TARDA

MIGDIA

TARDA

MIGDIA

TARDA

MIGDIA

16:30-17:30

TARDA

TARDA

24,00 €

16:30-17:30

16:30-17:30

24,00 €

16:30-17:30

12,00 €

16:30-17:30
16:30-17:30
16:30-17:30

12,00 €
24,00 €

16:30-17:30
16:30-17:30

12,00 €
12,00 €

16:30-17:30

12,00 €

16:30-17:30

16:30-17:30

22,00 €

16:30-17:30
12:30-13:30

12:30-13:30

16:30-17:30

22,00 €
22,00 €

12:30-13:30

