
         

                         

  

 

 

 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Horari Socis AMPASocis AMPASocis AMPASocis AMPA    Preu 

totstotstotstots    ACOLLIDA TARDA 17-18 Mirar full específic 

    Piscina 18-18.50 110€/curs 130€/curs 

   Teatre  17-18 20€/mes 30€/mes 

Anglès     17-18 24€/mes 34€/mes 

    

    

P3P3P3P3    

  Escola 

Esportiva 

  17-18 25€/mes  

Anglès     17-18 24€/mes 34€/mes 

  Piscina   18-18.50 110€/curs 130€/curs 

   Teatre   20€/mes 30€/mes 

    

    

P4P4P4P4    

Escola 

Esportiva 

   Escola 

Esportiva 

17-18 25€/mes  

   Anglès  17-18 24€/mes 34€/mes 

  Piscina   18-18.50 110€/curs 130€/curs 

   Teatre  17-18 20€/mes 30€/mes 

    

    

P5P5P5P5    

Escola 

Esportiva 

   Escola 

Esportiva 

17-18 25€/mes  

 
 
 

Associació   de   Mares   i   Pares 
d’Alumnes  del Centre  d´Educació 
Infantil  i  Primària   Ferran   Agulló    

 

 
EXTRAESCOLARS 10/11EXTRAESCOLARS 10/11EXTRAESCOLARS 10/11EXTRAESCOLARS 10/11    
    

    



 Benvolgudes famílies: 
  

 Enguany s’ha ampliat l’oferta d’activitats extraescolars previstes. En el quadre anterior us hem posat la relació d’activitats per a realitzar durant 
el proper curs escolar.  

 
 

� L’activitat de piscina  es realitzarà les instal·lacions del Club a partir del 20 de setembre. Els hauran d’acompanyar als nens/es a les 
instal·lacions i per tal de complir la seva normativa: 

o Els nens/es han de portar barnús, casquet de bany, banyador i sabatilles de bany. 
o Un dels pares/mares haurà d’entrar a la zona de bany de la piscina per a ajudar als monitors/es per a qualsevol incidència que 

pugui sorgir durant l’activitat. 
o Els grups han de ser de 10 infants com a mínim. 

 
El cost de l’activitat és anual i es farà efectiu per ingrés a Caixa Penedès. Podeu fer la reserva de plaça pel Caixer autòmatic de l’entitat (20€).  
En cas de baixa es retornarà aquest import si un altre infant ocupa la plaça. 

 
 

� L’activitat de teatre  es durà a terme amb un mínim de 8 infants inscrits, i el període de realització serà del 7 d’octubre al 16 de juny de 
2011. 

 
El cost de l’activitat és mensual i es farà efectiu per domiciliació bancària. 
 
Els rebuts tornats tindran un recàrrec de 4’50€ i es tindrà que fer efectiu a la CAIXA DE TERRASSA, en un termini no superior a 10 dies 
desprès de la notificació. Si una vegada passat aquest període no s’ha fet l’ingrés es deixarà de donar-li servei de qualsevol activitat 
organitzada per l’AMPA ,  i també deixarà de ser soci 

 
DIVENDRES 24 DE SETEMBRE ES CONFIRMARÀ AQUESTA ACTI VITAT  

 
 

� L’activitat d’anglès  s’iniciarà el 13 de setembre. Cal tenir present que a part de la quota mensual, també s’ha de pagar la quota de material. 
 
El cost és mensual i es farà mitjançant domiciliació bancària per part de l’Acadèmia d’Idiomes Progress. 

 
� L’activitat d’Escola Esportiva es realitza al centre però la gestiona l’Ajuntament. El mínim per a realitzar-la és de 8 infants i cal fer la 

inscripció al Poliesportiu Municipal. 

Atentament, 

l’AMPA 


