
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS  

CURS 2013 - 2014 
 

 

 

AMPA ESCOLA LA NOVA ELECTRA 

Plaça de l’Electra, 15  08226 Terrassa 

Tlf. 680142625 (Horari: Dll a Dv, 17-19 h.) 

www.ampalanovaelectra.com 

extraescolars@ampalanovaelectra.com 

info@ampalanovaelectra.com 

 

 

 

 

Benvolgudes famílies,  

En aquest document trobareu la informació sobre les activitats extraescolars que organitza l’AMPA 

per al proper curs 2013-2014. 

Recordeu que l’AMPA ofereix les activitats extraescolars exclusivament per als socis.  Per inscriure-

s’hi cal haver abonat la quota anual de l’associació, que es paga per família, no per alumne.   

Aquest curs la quota serà de 40€1, que s’han d’ingressar al número de compte de l’associació: “La 

Caixa” 2100-3377-59-2200082442, posant com a concepte: AMPA+ Nom i cognoms del nen/a + Curs 

que farà. 

                                                           
1
  En cas que el nen/a es matriculi un cop iniciat el curs escolar, la quota de l’AMPA serà de 13 € per trimestre, a comptar 

des de la data de matrícula. 
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IMPORTANT! 

 L’AMPA es reserva el dret d’anul·lar aquells serveis i/o activitats amb un nombre d’inscrits inferior 

al mínim aconsellable per al bon funcionament, de variar la composició dels grups per necessitats 

d’organització, i de canviar el dia de realització d'alguna activitat depenent del nombre d'inscrits o 

de les necessitats de les empreses que la gestionin. 

La Junta de l’AMPA prendrà les mesures oportunes per garantir el bon funcionament de les activitats. 

Per a més informació podeu consultar la normativa d’extraescolars a la web de l’AMPA, o enviar un 

correu electrònic a la Comissió d’Extraescolars: extraescolars@ampalanovaelectra.com 

Totes les activitats són mixtes.  S’inicien al mes d’octubre i finalitzen al mes de maig. 

 

 

 

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS I CURSOS A QUI S’ADRECEN 
 

 

 

 

 P3 P4 P5 1r. EP 2n. EP 3r. EP 4t. EP  

1. PISCINA* 

 

x x x x x x x 

2. ANGLÈS* (migdia) 

 

 x x x x x x 

3. JOCS MOTRIUS 

 

x       

4. INICIACIÓ A L’ESPORT   

 

 x x     

5. MULTIESPORT  

 

   x x   

6. FUTBOL  

 

     x x 

7. BÀSQUET 

 

     x x 

8. GIMNÀSTICA RÍTMICA  

 

  x x x x x 

9. PATINATGE  

 

  x x x x x 

10. BALL MODERN 

 

 x x x x x x 

11. ESCACS  (migdia) 

 

    x x x 

12. KARATE  

 

   x x x x 



                       ACTIVITATS EXTRAESCOLARS CURS 2013-2014 
 

3 
 

 

 

DISTRIBUCIÓ SETMANAL DE LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 

 

 

INSCRIPCIONS 

Anglès i Piscina 

Un cop abonada la quota de l’AMPA heu de fer una paga i senyal per reservar plaça a l’activitat, fent 

un ingrés de 20€ al número de compte de l’AMPA, “La Caixa” 2100-3377-59-2200082442”, posant 

com a concepte “Piscina+nom i cognoms del nen/a + curs que farà” o “Anglès+ nom i cognoms del 

nen/a + curs que farà”. Cal fer una paga i senyal per a cada activitat. 

La paga i senya no es retornarà, excepte en el cas que l’activitat quedi anul·lada, o si les baixes són 

cobertes per una altra inscripció a l’activitat dins del mateix trimestre en què s’han produït. 

DILLUNS 
12:30-13:30 

DIMARTS 
12:30-13:30 

DIMECRES 
12:30-13:30 

DIJOUS 
12:30-13:30 

DIVENDRES 
12:30-13:30 

ANGLÈS  
JUNIOR C  

 

ANGLÈS  
JUNIOR A 

 

ANGLÈS  
JUNIOR C  

 

ANGLÈS  
JUNIOR A 

 

 

ANGLÈS  
KIDS 

 

ANGLÈS  
JUNIOR B 

 

ANGLÈS  
KIDS 

 

ANGLÈS  
JUNIOR B  

 

 

 ANGLÈS 
PLAYGROUP 1 

 ANGLÈS 
PLAYGROUP 2 

 

 ESCACS 
3r-4t 

 

   

DILLUNS 
16:30-17:45 

DIMARTS 
16:30-17:45 

DIMECRES 
16:30-17:45 

DIJOUS 
16:30-17:45 

DIVENDRES 
16:30-17:45 

GIMNÀSTICA 
RÍTMICA I  

P5-1r 

PISCINA  
P3-4t 

(de 16:30 fins 19:00) 

GIMNÀSTICA 
RÍTMICA I  

P5-1r  

BALL MODERN I 
P4-1r 

GIMNÀSTICA 
RÍTMICA II  

2n-4t 

JOCS MOTRIUS 
P3 

 

GIMNÀSTICA 
RÍTMICA II  

2n-4t 

BALL MODERN II  
2n-4t 

JOCS MOTRIUS 
P3 

FUTBOL 
3r-4t 

 

INICIACIÓ A 
L’ESPORT  

P4-P5 

FUTBOL 
3r-4t 

 

MULTIESPORT  
1r-2n 

 

INICIACIÓ A 
L’ESPORT  

P4-P5 

KARATE II  
3r-4t 

 

MULTIESPORT  
1r-2n 

BÀSQUET  
3r-4t 

 

PATINATGE I  
P5-1r 

BÀSQUET 
3r-4t 

 

 KARATE I  
1r-2n 

 

 PATINATGE II  
2n-4t 
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Resta d’activitats (Recresport) 

Un cop abonada la quota de l’AMPA heu d’omplir la fitxa d’inscripció de Recresport que trobareu a 

final d’aquest dossier informatiu, seleccionant les activitats a les quals voleu inscriure el vostre fill/a i 

omplint totes les dades que es demanen.  

Podeu deixar la inscripció a la bústia de l’AMPA o enviar-la per mail a info@recresport.net.  

A la web de l’AMPA (www.ampalanovaelectra.com) també podeu descarregar la fitxa d’inscripció. 

 

IMPORTANT! 
Les places són limitades, per això s’adjudicaran per ordre de paga i senyal i per ordre de lliurament 

de la fitxa d’inscripció. La darrera setmana lectiva del mes de juny es penjaran a l’escola les llistes 

de preinscrits de cada activitat i alhora es publicaran a la web. 

Durant el mes de setembre es convocaran reunions informatives per a cada activitat, a les quals és 

molt important que hi assistiu, per al bon funcionament de les activitats.  

Us demanem que estigueu atents als taulells informatius de l’escola i a la web de l’AMPA.  

 

 

DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS 

 

ANGLÈS 

 

L’acadèmia FIAC és l’encarregada de desenvolupar les classes d’anglès extraescolar a les 

instal·lacions de la nostra escola. Treballa amb els següents nivells: 

Ed. Infantil (P4 i P5): Playgroups, en què busca apropar els infants a la llengua anglesa des d’una 

perspectiva lúdica de l’aprenentatge.  

Ed. Primària: se separen els alumnes en quatre grups, segons nivells ascendents:  Kids, Junior A, 

Junior B, Junior C. Per inscriure’s a un nivell cal haver superat el nivell anterior. Els alumnes de 2n, 3r 

i 4t que mai han fet anglès extraescolar i vulguin començar el curs vinent hauran de fer una prova de 

nivell per saber en quin grup se’ls ubica. 

Tots treballaran amb un programa específic amb exposició constant a la llengua, per desenvolupar la 

comprensió i l’expressió oral, garantint que l’anglès és l’idioma de comunicació de la classe.  

Trimestralment FIAC lliurarà un informe sobre l’evolució i actitud dels alumnes.  En la mesura del 

possible els professors seran nadius. Un responsable de FIAC assistirà a la reunió informativa d’inici 

de curs, per informar amb més detall dels continguts i finalitats del curs, resoldre dubtes i recollir la 

documentació necessària per formalitzar la matrícula.  

Edats:  de P4 a 3r. d’Ed. Primària. 

Horari: Playgroups (P4-P5): 1 hora setmanal. Dimarts o dijous de 12:30 a 13:30 h. 

 Kids (1r-2n): 2 hores setmanals.  Dilluns i dimecres de 12:30  a 13:30 h.  

 Junior A (2n-3r): 2 hores setmanals. Dimarts i dijous de 12:30 a 13:30 h. 

 Junior B (3r-4t): 2 hores setmanals. Dimarts i dijous de 12:30 a 13:30 h. 

 Junior C (4t): 2 hores setmanals. Dilluns i dimecres de 12:30  a 13:30 h.   
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Preu : Depenent del nombre d’inscrits el preu variarà: 

- Per a Ed. Infantil: entre 160€ i 185€  (1 h. setmanal) 

- Per a Ed. Primària: entre 295€ i 320€ (2 hs. setmanals) 

(A l’import resultant, caldrà afegir-hi el preu del material). 

 

 

PISCINA 

 

Curset de natació impartit a les instal·lacions del Club Egara per monitors especialitzats. La seva 

filosofia aposta per l’atenció personalitzada als infants, apropant-los a l’aigua des d’una vessant 

lúdica, en grups reduïts de màxim sis nens per monitor. 

 

IMPORTANT:  

Els nens i nenes es desplacen en autocar fins a les instal·lacions, acompanyats per un grup de 

pares/mares que fan voluntàriament de monitors. Si no hi ha prou acompanyants voluntaris no es 

podrà realitzar l’activitat. Si voleu fer d’acompanyants ho haureu de dir al mes de setembre 

retornant la butlleta que trobareu a la convocatòria de la reunió informativa.  

En aquesta reunió també recollirem la documentació necessària per formalitzar la matrícula, 

s’organitzaran els acompanyament i s’explicaran les normes a seguir. Per garantir el bon 

funcionament del curset és imprescindible l’assistència a aquesta reunió. 

 

 Edats:   A partir de P3 

 Horari:   Dimarts de 16:30 h.  a 19:00h.  (la classe és de 45’) 

 Preu : Depenent del nombre d’inscrits el preu pot variar entre 300 i 330 € 

(Inclou el preu del curset + desplaçament en autocar + assegurança) 

 

 

 

 

JOCS MOTRIUS    
 

Activitat que s’ocupa de la interacció que s’estableix entre el coneixement, l’emoció, el 

moviment i la importància pel desenvolupament dels més petits. Els ajudarà a conèixer el 

seu cos, a coordinar, expresar-se i relacionar-se amb els altres. Tots aquests valors es 

desenvoluparan mitjançant el joc i de circuits on s’establiran unes normes de seguretat i on 

es treballaran conceptes relatius, el temps, destreses motrius, etc. El grup mínim ha de ser 

de 8 inscrits. Les inscripcions poden ser per 1 o 2 dies a la setmana. 

Edats:   P3 

Horari:  Dilluns i/o dijous de 16:30 a 17:45 h. 

Preu:  Veure pàg. 9 
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INICIACIÓ A L’ESPORT    
 

Per fer les primeres passes al món de l’esport. Ofereixen als nens i nenes la possibilitat de practicar 

diferents tipus d’activitats motrius des d’una vessant completament lúdica, amb diversos materials i 

propostes adaptats a la seva edat i nivell de desenvolupament. 

El grup mínim ha de ser de 8 inscrits. Els nens i nenes es poden apuntar 1 o 2 dies a la setmana.  

Edats:   De P4 a P5. 

Horari:  Dilluns i/o dijous de 16:30 a 17:45 h. 

Preu:  Veure pàg. 9 

 

 

 

 

 

 

MULTIESPORT   

 

Aquesta activitat té com a finalitat realitzar una pràctica esportiva variada i no competitiva, amb la 

idea d’acostar els nens i nenes a diversos esports perquè puguin escollir el que més els agradi. 

Els que s’hi inscriguin tindran la possibilitat de participar a les jornades multiesportives que 

organitza el Consell Esportiu els dissabtes, formant equip amb els seus companys d’activitat. 

El grup mínim ha de ser de 8 inscrits. Els nens i nenes es poden apuntar 1 o 2 dies a la setmana. 

Edats:   De 1r a  2n d’Ed. Primària 

Horari:  Dilluns i/o dimecres de 16:30 a 17:45 h.  

Preu:  Veure pàg. 9 

 

 

 

FUTBOL   
 

Amb aquesta activitat els nens i les nenes podran introduir-se en la pràctica del futbol, amb dos dies 

d’entrenament específic, durant els quals es fomentaran més els hàbits del compromís, la 

col·laboració entre companys i el respecte de les normes, que no pas la competició en si mateixa. 

Els que s’hi inscriguin tindran la possibilitat de participar en els jocs esportius que organitza el 

Consell Esportiu, jugant partits els dissabtes en la categoria de benjamí. 

El grup mínim ha de ser de 10 inscrits.  

Edats:   3r i 4t d’Ed. Primària 

Horari:  Dimarts i divendres de 16:30 a 17:45 h.  

Preu:  Veure pàg. 9 
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BÀSQUET   

 

Amb aquesta activitat els nens i les nenes podran introduir-se en la pràctica del bàsquet, amb dos 

dies d’entrenament específic, durant els quals es fomentaran més els hàbits del compromís, la 

col·laboració entre companys i el respecte de les normes, que no pas la competició en si mateixa. 

Els que s’hi inscriguin tindran la possibilitat de participar en els jocs esportius que organitza el 

Consell Esportiu, jugant partits els dissabtes en la categoria de benjamí. 

El grup mínim ha de ser de 8 inscrits.  

Edats:   3r i 4t  d’Ed. Primària 

Horari:  Dimarts i dijous de 16:30 a 17:45 h.  

Preu:  Veure pàg. 9 

 

 

BALL MODERN 

 

Activitat dirigida a tots aquells nens i nenes que volen gaudir del ball i la música. Es posaran en 

pràctica diferents estils de ball modern: Hip-hop, jazz, batuka... Els objectius d’aquesta activitat són 

conèixer i millorar els diferents estils de ball, desenvolupar la coordinació i el ritme, i realitzar i 

aprendre coreografies basades en els diferents estils. 

 

Edats:   De P4 a 4t. Ed. Primària 

Horari:   BALL MODERN I (P4-1r): Dijous de 16:30 a 17:45 h. 

  BALL MODERN II (2n-4t): Dimecres de 16:30 a 17:45 h. 

Preu:  Veure pàg. 9 

 
 

GIMNÀSTICA RÍTIMICA   
 

Aquesta activitat està destinada a la pràctica específica de la gimnàstica rítmica, una activitat 

esportiva que surt de la combinació entre tres elements: música, moviments corporals expressius i 

moviment dels objectes, i que exigeix un nivell de disciplina i constància considerable per assolir els 

objectius del curs. Consisteix a realitzar múltiples i variats moviments en un espai i un temps, 

coordinats amb un objecte (aros, cordes, cintes, pilotes...) i que aquests moviments vagin 

compassats amb el ritme de la música que serveix d’acompanyament.  

El grup mínim ha de ser de 8 inscrits.  

Edats:   De P5. a 4r.  d’Ed. Primària 

Horari:  GIMNÀSTICA RÍTMICA I (P5-1r): Dilluns i dimecres de 16:30 a 17:45 h.  

 GIMNÀSTICA RÍTMICA II (2n-4t): Dimarts i divendres de 16:30 a 17:45h. 

Preu:  Veure pàg. 9 
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PATINATGE   

 

Iniciació a la pràctica del patinatge en línia, des d’una vessant lúdica, amb l’objectiu d’introduir els 

nens i les nenes en aquest esport en què es treballen, entre altres aspectes, la coordinació, 

l’equilibri i la resistència física. 

Cada infant ha de portar el material: patins i proteccions (casc, genolleres i protecció de mans i 

colzes). No cal triar marques cares, sinó que els nens i nenes s’hi trobin còmodes. 

El grup mínim ha de ser de 8 inscrits.  

Edats:   De P5 a  4t d’Ed. Primària 

Horari:  PATINATGE I (P5 i 1r): Dimecres de 16:30 a 17:45 h. 

 PATINATGE II (2n-4t): Dijous de 16:30 a 17:45 h. 

Preu:  Veure pàg. 9 

 

 

 

KARATE   

 

Activitat per introduir els nens i nenes en la pràctica d’aquesta art marcial, en què se’ls ajudarà a 

respectar i ser respectats, canalitzar la seva energia i entrar en una etapa d’exploració de les seves 

qualitats i potencialitats. Els ajudarà també a incrementar la seva capacitat d’atenció, a pensar i 

escoltar abans d’actuar. S’iniciaran en l’aprenentatge de formes, figures i tècniques específiques del 

karate. 

Edats:   De 1r a  4t d’Ed. Primària 

Horari:  KARATE I (1r i 2n): Dimarts de 16:30 a 17:45 h. 

 KARATE I (3r i 4t): Divendres de 16:30 a 17:45 h. 

Preu:  Veure pàg. 9 

 

 

 

ESCACS   

 
Activitat en què es treballa aquest esport-joc com una eina pedagògica i educativa que millora la 

concentració, exercita la memòria, defineix la capacitat de decisió, entrena el pensament analític i 

desenvolupa altres habilitats i capacitats de la persona. Durant el curs hi ha la possibilitat de fer 

competicions per als alumnes de 3r i 4t alguns divendres puntuals. 

Edats:   De 2n a  4t d’Ed. Primària 

Horari:  Dimarts de 12:30 a 13:30 h. 

Preu:  Veure pàg. 9 
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FORMA DE PAGAMENT DE LES ACTIVITATS DE L’EMPRESA RECRESPORT 

 

L’empresa Recresport gestionarà el cobrament de les quotes mensuals de les seves activitats:  jocs 

motrius, iniciació a l’esport, multiesport, futbol, bàsquet, gimnàstica rítmica, ball modern, patinatge, 

karate i escacs. 

Els preus varien funció de la quantitat d’activitats de la seva oferta que trieu i seran més econòmics 

com més dies d’activitat trieu.  

Les següents quotes es pagaran cada 2 mesos per domiciliació bancària. Els rebuts es giraran per 
avançat el dia 1 dels mesos d’octubre (rebut d’un mes), novembre (nov-des), gener (gen-feb), març 
(març-abr) i maig (rebut d’un mes), al número de compte que els faciliteu quan feu la inscripció a 
l’activitat. 

 
 
 

 

 

PREUS DE LES ACTIVITATS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVITATS PREU MENSUAL PREU REBUT (2 mesos) 

Activitat Migdia 12,00 24,00 

1 dies/setmana 14,00 28,00 

2 dies/setmana 26,00 52,00 

3 dies/setmana 38,00 76,00 

4 dies/setmana 44,00 88,00 
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FITXA D´INSCRIPCIÓ 

 

 
NOM________________________ COGNOMS______________________________________________ 
 
CURS:_________________________ 
 
ACTIVITATS QUE REALITZARÀ (marqueu amb una X a la casella correspondent) 
 
Iniciació Dilluns (P4-P5)  Karate divendres (3r-4t)  
Iniciació Dijous (P4-P5)  Futbol Dm i dv (3r-4t)  
Jocs Motrius Dilluns (P3)  Bàsquet Dm i dj (3r-4t)  
Jocs Motrius dijous (P3)  Patinatge Dimecres (P5-1r)  
Gimnàstica Rit. Dll i dx (P5-1r)  Patinatge Dijous (2n-4t)  
Gimnàstica Rit. Dm i dv (2n-4t)  Ball modern Dijous (P4-1r)  
Multiesport Dilluns(1r-2n)  Ball Modern Dimecres (2n-4t)  
Multiesport Dimecres (1r-2n)  Escacs Dimarts migdia (1r-4t)  
Karate dimarts (1r-2n)     

 

 
DATA DE NAIXEMENT_____/_____/__________  LLOC_________________________ 
 
NÚM TARGETA SANITÀRIA_____________________________ 
 
NOM I COGNOM DEL PARE__________________________________DNI/NIF____________________ 
 
NOM I COGNOM DE LA MARE________________________________DNI/NIF____________________ 
 
ADREÇA___________________________________________NÚM________PIS_______PORTA_____ 
 
POBLACIÓ___________________________________C.P___________ 
 
TELÈFONS DE CONTACTE ____________________      _____________________ 
 
MÒBIL PARE_____________________MÒBIL MARE________________________ 
 
CORREU ELECTRÒNIC___________________________________________ 
 
OBSERVACIONS: 
 
 
 

DADES BANCARIES 

 

NOM DEL TITULAR: 
 
NOM DE L´ENTITAT: 
 
COMPTE CORRENT __ __ __ __      __ __ __ __     __ __      __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
 

 

En/Na____________________________________________________________ 
Autoritzo a l´empresa Serveis Esportius Recresport, S.L. a que efectui el cobrament dels rebuts corresponents 
en concepte d´activitats extraescolars. 
 
Terrassa, ___ de        de 2013  Signatura 
 

 

En compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de caràcter personal, l’informem que 
mitjançant l’emplenament del present formulari ens dóna el seu consentiment per a que les seves dades personals i les del seu fill o tutelat 
siguin incorporades i tractades a un fitxer de dades personals, propietat de Serveis Esportius Recresport S.L., garantint la seva seguretat i 
confidencialitat, amb la finalitat de la prestació i comercialització dels nostres serveis. L’informem que pot exercir en qualsevol moment els 
seus drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició si ens ho comunica al nostre domicili social: Av. Bèjar, num 188 – 08225 Terrassa 
(Barcelona). 


