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Benvolgudes famílies, 

Per fer les inscripcions heu d’omplir el següent formulari. Molt important marcar el curs que es realitzarà 
per saber el dia que li correspon l’activitat). 

https://forms.gle/k4NRZv2PpXAXSRQL9   

Aspectes generals 

- Les inscripcions no seran efectives fins que no rebreu un e-mail de l’AMPA o de les empreses que 
imparteixen cada activitat amb la confirmació definitiva del grup. Una vegada formalitzat el grup, 
els organitzadors de cada activitat es posaran en contacte amb les famílies demanant les dades 
bancàries o verificant-les. 

- Les activitats començaran el dia 1 d’octubre a excepció d’anglès de Kids&Us que començarà el 12 
de Setembre, per aquest motiu necessitem tenir les inscripcions el més aviat possible per poder 
formalitzar els grups. 

- Els alumnes que hagin realitzar l’activitat l’any anterior tenen prioritat a les noves inscripcions.  

- La majoria d’activitats estan pensades per fer-les al acabar les classes, de 16:00 a 17:00 o 17:15 
(veure detall al full d’oferta d’activitats Extraescolars). És molt important que sigueu puntuals en la 
recollida dels nens ja que l’escola tancarà a aquesta hora.  

- Les activitats extraescolars son exclusives per els alumnes matriculats, no es podem utilitzar com a 
cangur esporàdic. 

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

- Us actualitzarem la informació quan es formalitzin els grups de les diferents activitats. Alguna 
activitat podria veure modificades les seves condicions en funció dels alumnes inscrits. 

- Estem acabant de definir la coordinació d’extraescolars fet que podria fer variar lleument les 
condicions econòmiques. 

Si teniu dubtes, comentaris o algun problema per omplir el formulari podeu posar-vos en contacte amb la 
comissió d’extraescolars extraescolars.torrellebre@gmail.com  

A continuació, us detallem informació de les activitats proposades. 

   

Atentament  

Associació de Mares i Pares de l’Escola Torre de la Llebre  

 

 

https://forms.gle/k4NRZv2PpXAXSRQL9
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Anglès 

- Preu matrícula: 70€ en concepte de material del curs. Es passarà amb la primera mensualitat 
- Quota soci: 60€/mes  
- Quota no soci: 62€/mes  

De la ma de Kids&Us les classes que s’ofereixen a l'escola són els grups d´Emma, Oliver, Marcia i Pam & 
Paul. Les classes començaran al setembre amb el curs escolar.  

El nivell de cada nen és fonamental en l’activitat d’anglès, per aquesta raó, excepte per P3, qualsevol nova 
incorporació a altres cursos el professor valorarà el nivell més indicat a cada alumne.  

La incorporació al mètode Kids&Us és limitat en edat, l'últim any per accedir al mètode és 2on, fins ara era 
el grup d´Oliver però com a novetat a partir d'aquest any es començarà per Marcia (fent un examen previ 
el primer dia de classe, per verificar el nivell)                     

Es poden formar nous grups d’anglès si hi ha el suficient número de inscrits (mínim de 4 i màxim de 8 
alumnes per grup). Poseu-vos en contacte amb la comissió d’extraescolars.  

 

Anglès, Francès i Teatre en Anglès - NOVETAT  

- Preu matrícula: 39€ es passarà amb la primera mensualitat 
- Quota soci: 41€/mes 1 dia a la setmana; i 60€/mes 2 dies a la setmana (cobrament trimestral) 
- Quota no soci: 43€/mes 1 dia a la setmana i 63€/mes 2 dies a la setmana (cobrament trimestral) 

Seguim oferint les classes d'anglès que ens ofereix Espai Idiomes. I estrenem una nova activitat pels més 
petits (de P3 a P5), Teatre en Anglès. 

En cas de no arribar al mínim de 4 alumnes es revisaria l’import de la quota. 

 

Cant Coral 

Aquest any continua l’activitat, que gestiona directament l’Escola de Música de Rubí (no l’AMPA). En 
principi, i segons els inscrits, la idea és mantenir el grup actual i fer-ne un de nou per els més petits. En breu 
rebreu la informació i condicions per part de l’Escola de Música. 
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Dansa Clàssica 

- Preu matrícula: 30€ matrícula familiar (germans, pares, mares…) es passarà amb la primera mensualitat. 
- Quota soci: 1h-27€; 1h30’-37€; 2h-49€; 3h-71€ (hores a repartir entre els membres de la família). 
- Quota no soci: 1h-29€; 1h30’-39€; 2h-51€; 3h-73€ (hores a repartir entre els membres de la família). 

      

(Dinàmic Crescendo) Forma de dansa basada en el control i la consciència postural. Es treballa tot el cos en 
una conjunció simultània de dinàmica muscular i mental que s’expressa en una total harmonia de 
moviments. Es formarà grup a partir de 6 o més alumnes. 

 

 

      

Hip-Hop  

- Preu matrícula: 30€ matrícula familiar (germans, pares, mares…) es passarà amb la primera mensualitat 
- Quota soci: 1h-27€; 1h.30’-37€; 2h -49€; 3h-71€ (hores a repartir entre els membres de la família. 
- Quota no soci: 1h-29€; 1h.30’-39€; 2h -51€; 3h-73€ (hores a repartir entre els membres de la família. 

(Dinamic Crescendo) Tot un fenomen cultural, que també pel que fa a la dansa, inclou una àmplia gamma 
d'estils urbans, com el Breaking, el Locking , i el Popping  entre d’altres. Es formarà grup a partir de 6 o més 
alumnes. 
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Futbol  

- Preu matrícula:  0€ 
- Quota soci:13€/ mes 1 día i 22€/ mes 2 dies 
- Quota no soci: 15€/ mes 1 día i 24€/ mes 2 dies 

Aquest any de la ma de Creative Sports. Treball en equip, tecnificació, treball físic...tot junt en una activitat 
molt atractiva per a nens i nenes. Possibilitat d’inscriure’s a 1 o 2 dies a la setmana. 

      

Iniciació al Patinatge i Hoquei 

- Preu matrícula (llicència anual):   6,5€ 
- Quota soci: 15€/ mes 1 día i  22€/ mes 2 dies 
- Quota no soci: 18€/ mes 1 día i 25€/ mes 2 dies 

(CentPatins) Una bona oportunitat per a aprendre un esport tan complet com el patinatge en línia, on hi 
intervenen destreses com equilibri, domini del cos, domini de l’espai… Possibilitat de practicar el hoquei 
en línia per als alumnes de 3r a 6è, 1 o 2 dies a la setmana.  

 

      

Iniciació Esportiva 

- Preu matrícula:  0€ 
- Quota soci: 13€/ mes 1 día i 22€/ mes 2 dies 
- Quota no soci: 15€/ mes 1 día i 24€/ mes 2 dies 

Aquest any de la ma de Creative Sports. La millor forma d’iniciar-se en l’esport, millorar la coordinació, i 
començar a agafar hàbits i habilitats per a la pràctica de qualsevol esport. Possibilitat d’inscriure’s a 1 o 2 
dies a la setmana.  
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Piscina 

- Matrícula: 2€ en concepte d’assegurança 
- Quota soci: 46,40€ al trimestre 
- Quota no soci: 48,40€ al trimestre 

Un any més repetim amb DUET. A aquelles famílies que fan natació per el seu compte us proposem unificar 
les inscripcions mitjançant l’AMPA i així aconseguir un millor preu.  

De moment disposem  d´un grup d´infantil P3-P4-P5 (10 places) i un de primària 1r a 6è  (10 places), a 
revisar en funció del nombre d’inscripcions.  Cada família s’ha de fer càrrec del trasllat al Centre Duet. 

 

LEGO education ROBOTIX 

- Preu matrícula:  20€  es passarà amb la primera mensualitat 
- Quota soci: 41€/ mes (cobrament trimestral ) 
- Quota no soci: 43€/ mes (cobrament trimestral ) 

La robòtica educativa és una activitat extraescolar innovadora i divertida que desenvolupa les habilitats i 
competències del segle XXI i promou l'interès per la ciència i la tecnologia. Aquest any obrim grups NOUS!! 

- ROBOTIX INFANTIL (P4 i P5) descoberta del món que els envolta a través del joc mitjançant diferents 
activitats manipulatives, cognitives i simbòliques.  

 

- ROBOTIX I  (1er a 3er) Actuant com a joves científics i enginyers investiguen el funcionament de 
màquines i mecanismes com engranatges, palanques, rodes i eixos i s´introduiran a la robòtica de 
forma divertida.  
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- ROBOTIX II (4rt a 6é ) Aprenentatge de màquines i mecanismes complexos i motoritzats. Dissenyar, 
construir i programa pel seu propi robot amb LEGO Education Mindstorm. Aprendran a controlar el 
moviment del robot a través dels diferents motors i sensors mitjançant la resolució de reptes.  

 

Iniciació al bàsquet 

- Preu matrícula:  6,5€ en concepte de llicència que es passarà amb la primera mensualitat  
- Quota soci:13€/ mes 1 día i 22€/ mes 2 dies 
- Quota no soci: 15€/ mes 1 día i 24€/ mes 2 dies 

(Creative Sports) Aquest any continuem oferint aquesta extraescolar esportiva. Una bona oportunitat per 
a aprendre un esport tan complet com el bàsquet. Possibilitat d’iniciar-se al bàsquet per als alumnes de 1r 
a 6è, 1 o 2 dies a la setmana.   
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Batucada - NOVETAT 

- Preu matrícula:  6,5€ en concepte de llicència que es passarà amb la primera mensualitat  
- Quota soci: 60€ (rebut trimestral) 
- Quota no soci: 62€ (rebut trimestral ) 

De la ma de Batuescola Sant Cugat enfocarem l’activitat en dos grups segons l’edat dels alumnes: 

- De P3 a P5: Sensibilització musical a través de la percussió. A partir del joc, descobrim els elements del 
llenguatge rítmic i sensorial. Cantem, ballem, toquem i creem seguint la metodologies com Dalcroze o 
Orff-Schulerk. 

- De 1er a 6è: Creem un grup de percussió lligat a l'escola, per actuar en les festivitats. Aprenem jugant, 
amb rotació d’ instruments, coreografies i ritmes de tot el món. 

Mínim 8 alumnes. 
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Activitats per dia i curs 

 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

P3 Teatre en anglès Batukada Teatre en anglès     

Iniciació esportiva Piscina (Duet) Iniciació esportiva   

     

P4 Teatre en anglès Kids&Us (Emma) Teatre en anglès Robòtica   
Iniciació esportiva Batukada Iniciació esportiva   

 Piscina (Duet)    

      

P5 Patinatge Kids&Us (Emma) Patinatge Robòtica   

Teatre en anglès Batukada Teatre en anglès   

 Iniciació esportiva Piscina (Duet) Iniciació esportiva   

   Kids&Us (Oliver)   

      

1er Patinatge Futbol Patinatge Futbol Dansa clàssica 

Robòtica Kids&Us (Marcia) Iniciació esportiva Francés (Espai Id)  
 Iniciació esportiva Piscina (Duet) Bàsquet Anglés (Espai Id)  
 Bàsquet   Hip-hop  
    Batukada  
      

2on Patinatge Futbol Patinatge Futbol Dansa clàssica 

Robòtica Kids&Us (Marcia) Kids&Us (Pam&Paul) Francés (Espai Id)  
 Iniciació esportiva Piscina (Duet) Iniciació esportiva Anglés (Espai Id)  
 Bàsquet  Bàsquet Hip-hop  
    Batukada  
      

3er Patinatge Futbol Patinatge Futbol Dansa clàssica 

Robòtica Piscina (Duet) Bàsquet Francés (Espai Id)  
 Bàsquet  Kids&Us (Pam&Paul) Anglés (Espai Id)  
    Hip-hop  
    Batukada  
      

4t Patinatge Futbol Patinatge Futbol Dansa clàssica 

Fracés Robòtica Bàsquet Batukada  
 Bàsquet Anglés (Espai Id.)    

  Hip-hop    

  Piscina (Duet)    

      

5è Patinatge Futbol Patinatge Futbol Dansa clàssica 

Fracés Robòtica Bàsquet Batukada  
 Bàsquet Anglés (Espai Id.)    

  Hip-hop    

  Piscina (Duet)    

      

6è Patinatge Futbol Patinatge Futbol Dansa clàssica 

Fracés Robòtica Bàsquet Batukada  
 Bàsquet Anglés (Espai Id.)    

  Hip-hop    

  Piscina (Duet)    
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Activitats per dia, espai i curs 

 

Pista 

Bàsquet
BÀSQUET

1er a 

6è
BÀSQUET

1er a 

6è

Pista Futbol PATINATGE
P5 a 

6è
FUTBOL

1er a 

6è
PATINATGE

P5 a 

6è
FUTBOL

1er a 

6è

Biblioteca ROBÒTICA
1er a 

3er
ROBÒTICA

4rt a 

6è
ROBÒTICA

P4 a 

P5

Aula P3
KIDS&US 

(Emma)

P4 a 

P5

Aula P4
TEATRE EN 

ANGLÈS 

P3 a 

P5

KIDS&US 

(Emma)

P4 a 

P5

TEATRE EN 

ANGLÈS 

P3 a 

P5

FRANCÉS 

(Espai Idiomes)

1er a 

3er

Aula P5
FRANCÉS 

(Espai Idiomes)

4rt a 

6è

ANGLÉS

(Espai Idiomes)

4rt a 

6è

KIDS&US

 (Oliver)
P5

ANGLÉS

(Espai Idiomes)

1er a 

3er

Aula 1er
KIDS&US 

(Marcia)

1er a 

2on

KIDS&US 

(Pam & Paul)

2on a 

3er

Gimnàs
INICIACIÓ 

ESPORTIVA

P3 a 

2on
HIP-HOP 

4rt a 

6è

INICIACIÓ 

ESPORTIVA

P3 a 

2on
HIP-HOP 

1er a 

3er

DANSA 

CLÀSSICA

1er a 

3er

Aula Música BATUKADA  
P3 a 

P5 

Aula 

Plàstica
BATUKADA 

1er a 

6è

Piscines 

DUET

PISCINA

(17h a 17:45h)

P3 a 

6è

DIVENDRESDILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS


