
P ACTIVITATS EXTRAESCOLARS CURS 21-22  

Activitat Horari Dia Preu Gestiona empresa

INFANTIL Tasta tardes Xperimenta(I3-1r) 16.30  - 17.45 dilluns

escalat de preus mensuals 
segons nº de dies (1d/17€, 
2d/27€, 3d/33€, 4d/38€, 
5d/42€) o preu esporàdic 1d/6€ 

Patinatge (I5--1r) 16.30  - 17.45 dilluns 18€/mes

Anglès (diferents grups/nivell) 16.30- 17.30 dilluns, dimecres
40€/mes                                        
matricula 20€ + 55€ material                   Halo English

Futbol  14 -15 16.30  - 17.45 dimarts, dijous
1 dia 18€/mes                               2 
dies 30€/mes

Tasta tardes multiesport (I3-1r) 16.30  - 17.45 dimarts

escalat de preus mensuals 
segons nº de dies (1d/17€, 
2d/27€, 3d/33€, 4d/38€, 
5d/42€) o preu esporàdic 1d/6€ 

Tasta tardes manualitats (I3-1r) 16.30  - 17.45 dimecres                          

escalat de preus mensuals 
segons nº de dies (1d/17€, 
2d/27€, 3d/33€, 4d/38€, 
5d/42€) o preu esporàdic 1d/6€ 

Anglès (diferents grups/nivell) 16.30- 17.30 dimarts, dijous
40€/mes (matricula 20€ + 
55€material)                  Halo English

Tasta tardes musica (I3-1r) 16.30  - 17.45 divendres

escalat de preus mensuals 
segons nº de dies (1d/17€, 
2d/27€, 3d/33€, 4d/38€, 
5d/42€) o preu esporàdic 1d/6€ 

Piscina (I3 - I5) 17.30 -18.15 

1dia a convenir 
de dilluns a 
dijous  en 
funció dels a PODIUM  160,21 eur/any

PRIMARIA Bàsquet (1r-6è) 16.30  - 17.45 dilluns 18€/mes

Patinatge (1r -  6è) 16.30  - 17.45 dilluns 18€/mes

Anglès (diferents grups/nivell) 16.30- 17.30 dimarts, dijous
40€/mes (matricula 20€ + 
55€material)                  Halo English

Futbol  1r - 6è 16.30  - 17.45 dimarts, dijous
1 dia 18€/mes                               2 
dies 30€/mes

Ball modern (1r - 6è) 16.30  - 17.45 dimarts 18€/mes

Beisbol 2n-6è 16.30  - 18.00
dilluns  o 
dimecres                          16€/mes

                 Club Beisbol

Rítmica 1r - 6è 16.30  - 17.45 dimecres 18€/mes

Futbol I4-I5,  1r -3r, 4rt-6è 16.30  - 17.45 dimarts, dijous
1 dia 18€/mes                               2 
dies 30€/mes

Robòtica 1r - 6è 16.30  - 17.45 dijous 18€/mes

Natació 1r-4rt 17.30 -18.15 

1dia a convenir 
de dilluns a dijous  
en funció dels 
grups que surtin a PODIUM  136,89 eur/any

Natació 5è-6è 18,15 -19 dijous a ATRIUM 136,89 eur/any
         " 18,15 - 19 h divendres a PODIUM 136,89 eur/any
Tenis 16.30- 17.45 divendres 18€/mes (1 adult+1 infant)

INSCRIPCIONS fins al  18 SETEMBRE PER A L'ACTIVITAT DE PISCINA I FINS AL 24 DE SETEMBRE PER A LA RESTA D'ACTVITATS
                                BEISBOL:  Inscripcions al CLUB DE BEISBOL de dilluns a dijous de 18.00 a 20.30 hores. L'activitat es fa a 

l'estadi de  beisbol amb data d'inici la setmana del 4 al 8 d'OCTUBRE. El monitor recull els  infants a
l'escola  (16.30h) i els lliura als tutors a l'estadi (18.00h) 

                                  ANGLÈS: Inscripcions a Acacèmia HALO ENGLISH
AV. Llorenç Puig i Tomàs, 38, Viladecans
tel 930076776
haloenglishbcn@gmail.com
S'ofereix la continuïtat dels grups dels dimarts i dijous sempre que hi hagi un mínim de 6 alumnes, 
i amb el mateix requisit es podran obrir altres grups dilluns i dimecres

NATACIÓ: 60 places per AMPES amb tarifes anuals bonificades: 160,21€ infantil  i 136,89€ primària
30 places infantil (grups de 8-10 infants)  i 30 places  primària fins a 4rt (grups de 12-15 infants)
Reserves de places fins al 18 de setembre adreçant-se per  l'AMPA,
info@ampaamatitarga.org    o whatsapp  607682184  facilitant les dades següents:
nom i cognoms, curs, data naixement, telefon de contacte i dies amb disponibilitat per fer l'activitat
Aquesta activitat requereix un grup d'adults acompanyants per facilitar el canvi de roba als vestuaris 
i accès a la picina i dos reesponsables. Un cop asignada plaça, les inscripcions defintives es farà 
a PODIUM amb cita prèvia

                RESTA D'ACTIVITATS : APP FUNDESPLAI       (descarregar al PLAY STORE o a l'APP STORE)
més info a  https://activitats.fundesplai.org/public/landing/app
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