
 
 

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS PEL 2014-15 
 

 
 

Benvolguts pares i mares, 

Com cada any us passem el full d’inscripció per a les activitats extraescolars del proper any. Com 

aquest curs hem tingut força inscrits a totes les activitats, pel proper curs mantenim les 

mateixes amb la intenció que nens i nenes cada dia n’aprenguin i en gaudeixin més. A més, 

conservem els mateixos preus en moltes  a la majoria de les activitats. 

Us expliquem aquí les principals novetats en algunes de les activitats: 

Iniciació al Patinatge i Hoquei: El proper curs l’activitat es farà en anglès, i així els nostres 

nens poden aprendre idiomes al mateix temps que s’ho passen bé. I mantenim el equip federat, 

tots els nens/nenes de 1er a 4art que estiguin interessats s’hi poden apuntar! Pregunteu-nos si 

voleu més informació. 

Dansa: El proper curs l’activitat es dividirà en dos grups més personalitzats a les edats, 

proporcionant més qualitat a l’activitat. En principi hi haurà un grup de 4 a 6 anys els dimarts i de 

7 a 9 anys els dijous, no obstant la mestra prioritzarà, maduresa i habilitats tècniques dels 

alumnes nous, per realitzar qualsevol canvi de grup durant els primers dies de classe. 

Escacs: Mantenim dia i preu, però aquest any l’activitat l’organitzarà l’Associació d’Escacs 

Rubinenca. Al ser un Club Federat, els nostres fills podran gaudir de moltes més possibilitats si 

els agraden els escacs, com ara torneigs, exhibicions, etc... i podran anar jugant molts anys. 

Anglès: Aquest any donat per diversos factors s’ha decidit canviar d’escola. Seguim creient que 

és molt important pels nens. La proposta d’escoles es Kids & Us i Espai. Dos mètodes diferents, 

però no excloents entre si, sempre que hi hagin suficient número de nens per poder realitzar 

l’activitat. Incorporar-se al mètode Kids & Us es limitat en edat, així que en principi només es 

pot oferir fins 2nd curs.  

I sobre les que segueixen igual, us en fem 5 cèntims: 

Iniciació Esportiva: La millor forma de començar a fer esport, millorar la coordinació, i 

començar a agafar hàbits i habilitats per a fer un esport més concreta a partir de primer. 

Futbol: Ha funcionat molt bé per ser el primer anys. Si els que comencen ara primer s’hi 

apunten, qui sap si podrem acabar fent un equip? 

Cant Coral: Impartit per mestres de l’Escola de Música de Rubí, per a acostar el cant a tots els 

nens i nenes. La idea és fer una coral de P4 a 2on i una de tercer a 6è. És gratuïta pels que ja 

esteu matriculats a l’escola de música. En principi, el preu és el mateix que aquest curs, però 

dependrà de l’ajuntament. 

 

Trobareu durant tot l’estiu tota la informació i el full d’inscripcions a la nostra web 

http://ampatorrellebre.com/ a l’apartat extraescolars. Us els podeu descarregar en tot moment. 

http://ampatorrellebre.com/


Per cert, ja coneixeu la nostra nova web? Feu-hi una volta que hi trobareu força coses 

interessants! 

 

Ompliu el següent full d’inscripció (un per nen/a) amb les vostres opcions i comentaris i deixeu-lo 

el més aviat possible a la bústia de l’AMPA. Feu-nos arribar les inscripcions a través de la 

bústia de l’AMPA fins el 11 de juliol o envieu un mail a extraescolars.torrellebre@gmail.com 

amb la inscripció complimentada. Encara que les classes acabin, durant els primers dies de juliol 

(i durant tot l’estiu per mail) recollirem les inscripcions. Però no us demoreu, quan abans millor! 

 

És molt important que ens indiqueu un mail, ja que serà l’eina de comunicació des de l’Ampa en tot 

allò que té a veure amb les activitats, i en altres temes si no ens indiqueu el contrari. 

 

Apunteu-vos ara i així podrem anar concretant activitats. A més, si en alguna d’elles arribem 

al màxim de participants, els primers en apuntar-se seran els que tindran plaça. Una breu 

descripció de les activitats a realitzar: 

 

4 notes bàsiques sobre les activitats: 

 

 Les activitats es realitzaran a les instal·lacions de l’escola. 

 Us donarem informació més concreta als que us apunteu a cada activitat.  

 Inicialment, les activitats estan pensades per fer-les al acabar les classes, de 16:00 a 17:00 

o 17:30 (al full d’inscripcions teniu l’horari exacta de cadascuna). És molt important que 

sigueu puntuals en la recollida dels nens ja que l’escola tancarà a aquesta hora. 

 Les activitats començaran a l’octubre, però quan abans tinguem les inscripcions, abans 

confirmarem. Totes depenen del nombre d’inscrits, i segons les seves edats s’acabaran 

d’organitzar i dividir en grups. 

 Aquest any es prendran mesures severes amb el comportament incorrecte dels nens. Així que 

desprès d’esgotar diferents vies si el comportament continua sent inadequat es parlarà amb 

la direcció de l’escola Torre de la Llebre i es podrà expulsar de l’activitat per el bé de la 

resta de nens de la classe. Us demanem la vostra col·laboració i implicació per a evitar 

comportaments que ens perjudiquen a tots. 

 En l’activitat de dansa, especialment els dimarts amb els més petits es necessari pares 

voluntaris que ajudin a canviar de roba per l’activitat. 

 

Com sempre, quants més nens tinguem a les activitats, més gaudiran els nostres fills de l’escola, 

per això animem als més petits a que us hi apunteu 

 

També ens podeu escriure si ens voleu fer arribar qualsevol consulta o suggeriment. 

 

Atentament 

Associació de Mares i Pares del CEIP Torre de la Llebre 

extraescolars.torrellebre@gmail.com 

mailto:extraescolars.torrellebre@gmail.com
mailto:extraescolars.torrellebre@gmail.com


BUTLLETA DE PREINSCRIPCIÓ ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 2014-2015 

 
DEIXEU AQUEST FULL OMPLERT A LA BÚSTIA DE L’AMPA EL MÉS AVIAT POSSIBLE, o a 

extraescolars.torrellebre@gmail.com   Marqueu a la columna grisa les activitats escollides, i a la darrera 

columna indiqueu el dia escollit si només en voleu fer 1 (de les activitats que tenen les dues opcions). 
 

ACTIVITATS DIES CURSOS HORARI 

PREU MES PREU MES 

X 
Dia escollit 

(opció 1 

dia)* 
(1 dia/ 

Setmana) 

(2 dies/ 

setmana) 

INICIACIÓ ESPORTIVA Dilluns i dimecres P3 a P5 16:00 a 17:15 20 €/mes 25 €/mes 
  

ESCACS Divendres 1er-6è (per grups edat) 16:00 a 17:00h 15 €/mes   
 

 DANSA CLASSICA Dimarts 4-6 16:00 a 17:00h 32 €/mes   
  

DANSA CLASSICA Dijous 7-9 16:00 a 17:00h 32 €/mes   
  

ANGLÈS (espai) 
 

P3  16:00 a 17:00h   *  25€/mes   
  

ANGLÈS (Kids and us) Dimarts o Dimecres  P3 (Sam) 16:00 a 17:00h 55€/mes   
 

 ANGLÈS (Kids and us) Dimarts o Dimecres            P4-P5 (Emma) 16:00 a 17:00h 55 €/mes 
  

 ANGLÈS (Espai) Dimarts o Dimecres P4-P5  16:00 a 17:00h   *  25€/mes 
  

 ANGLÈS (Kids and us) Dimarts 1r-2nd (Oliver) 16:00 a 17:00h 55 €/mes 
  

 ANGLÈS (espai) Dimarts  1r-2nd *¹ 16:00 a 17:15h   *  25€/mes   
 

 ANGLÈS (espai) Dimarts i Dijous 2nd-3er *¹ 16:00 a 17:15h    * 58€/mes 
  

 ANGLÈS (espai) Dimarts i Dijous 4rt-6è *¹ 16:00 a 17:15h  * 25€/mes   
 

 INICIACIÓ AL PATINATGE Dilluns i dimecres 1r a 3r 16:00 a 17:15 15 €/mes 20€/mes 
 

 HOQUEI PATINS Dilluns i dimecres 4rt a 6è 16:00 a 17:15 15 €/mes 20€/mes 
 

 HOQUEI EQUIP FEDERAT Dilluns i dimecres 1r a 4art 
Dl 17:00 a 18:15 

Dc 16:00 a 17:15 
 30€/mes   

CANT CORAL Dijous P4 a 6è (per grups edat) 16:00 a 17:00h 15 €/mes   
 

 FUTBOL Dimarts i Dijous 1er-6è 16:00 a 17:15 20 €/mes 25 €/mes 
 

 Per els no Socis de l’AMPA, els cost de les activitats es veurà incrementat en 2€/mes per activitat. 

Alguna activitat podria veure modificat el preu o el dia a cursar en funció dels inscrits, però se us avisaria amb temps. 

Cap nen/a podrà fer una activitat sense el vist-i-plau de la Comissió d’Extraescolars (AMPA).  
 

* (Preus orientatius) El Preu per part d’Espai es de 29€/hora independentment del número de alumnes en 
un mateix grup, el preu aproximat de la taula es per un grup de cinc nens en un mes de quatre 
setmanes. A mida que número de nens augmenti el preu anirà decreixent. Han un màxim de 10 alumnes. 

Els preus finals ho sabrem quan s’hagin acabat les inscripcions. 
 

*¹ La Classificació per grups d’anglès es orientativa, sempre dependrà del nivell que tingui cada nen. 
 

DADES DEL NEN/NENA:    

 
Nom:..........................Cognoms:....................................................................................... 

Adreça:............................................................Pis:..........Porta:...........C.P:.................. 

Data naixement:.................................Curs (del proper any):................... 

DADES DELS PARES:          Les mateixes que el curs 2013-2014 (només si ja estàveu apuntats a alguna activitat) 

Nom................................................................ Pare/mare/tutor:........................................................ 

Tel..............................Mòbil................................... e-mail................................................................. 

Autoritzo que la imatge del meu fill pugui aparèixer a fotografies de les activitats organitzades per l’Ampa Torre 

de la Llebre, i les empreses que hi col·laboren. 

Si no ens dieu el contrari, farem servir aquest mail des de l’Ampa per comunicar amb vosaltres les novetats 

DADES BANCÀRIES: (necessàries per domiciliar el rebut) 

 
Entitat:..............Oficina:...............d.c:..........Nº Compte:.......................................................... 
 
Signatura i DNI del pare/mare/tutor: 

 

D’acord amb la Llei 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades Personals, DIVERJOC, 

l’AMPA del CEIP Torre de la Llebre i CHR CENT PATINS l’informen que aquestes dades seran 
incorporades a un fitxer automatitzat tenint com a única finalitat la gestió administrativa de les 

activitats esmentades. Pot exercir els seus drets d’informació, accés, rectificació, cancel·lació i 

oposició per escrit a les oficines del carrer Indústria, 241, ent- 3ª, esc. esq. 08041, Barcelona o 

via electrònica a: info@diverjoc.net o extraescolars.torrellebre@gmail.com 
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