
INFORMACIÓ ADDICIONAL ACTIVITATS EXTRAESCOLARS CURS 2016/2017 

CULTURA 
CATALANA 

Activitat impartida per un membre del Casal l'Arreu, en la qual aprendrem a ballar sardanes, el ball de 
bastons, farem castellers i, fins i tot, construirem el nostre capgròs. 

FUN 
ENGLISH 

Activitat adreçada a educació infantil que farà que els nostres fills aprenguin anglès cantant, jugant, fent 
manualitats, escoltant contes, etc. 

NATACIÓ 
 

L'Ajuntament gestiona el preu de la quota anual. Falta confirmació de preus. 
P3,P4 i P5 podran triar també el dimecres, sempre que el divendres estigui ple. Aquesta activitat 
començarà el mes d'octubre. No es fraccionarà el pagament. 

HOQUEI L'activitat és realitzarà al pavelló de hoquei de Mollerussa. S'ofereix un mes de prova. El material (stick i 
patins) és cedit pel club de Hoquei. Els nens estaran federats i per a realitzar l'activitat serà obligatori 
presentar el DNI de l'alumne. 

ALOHA L'activitat començarà a l'octubre (mínim 10 alumnes/màxim 16 alumnes), La gestió de cobrament de 
l'activitat es farà directament des d'ALOHA, que afegirà als alumnes nous, en el primer pagament 30 
euros, en concepte de material. Podeu consultar informació sobre l’activitat 
a: http://www.alohaspain.com/ 

ENGIJOC Podeu consultar informació sobre l’activitat a: http://www.engijoc.com/ 

PATINATGE L'activitat és realitzarà al pavelló de hoquei de Mollerussa. El Club de Patinatge Mollerussa gestionarà el 
cobrament cada mes. L'activitat començarà el dia 12/09. Els patins aniran a càrrec de les famílies. 

BÀSQUET Activitat impartida per monitors titulats del Club Bàsquet Mollerussa. 

 
 Qualsevol activitat ha de tenir un mínim d’alumnes per poder-ser dur a terme. Si no s’arriba a un mínim 

d’inscrits, l’activitat quedarà anul·lada o es reagruparan els cursos. 
 

 Totes les activitats tenen ordre d’inscripció 
 

 Pel que fa a les activitats que comencen a l'octubre, si voleu que els vostres fills durant el mes de setembre 
facin alguna activitat haureu de fer la inscripció corresponent i abonar l'activitat a raó de 3 euros/dia. 

 

 Tots els canvis (modificacions o baixes) s'han de fer mitjançant un imprès que heu de demanar a la Secretaria 
de l'AMPA. 
En el cas de canvis o baixes d'activitats realitzats a partir del dia 01/10/16, s'haurà d'abonar en efectiu una 
tercera part de la quota anual, per cobrir les despeses de gestió i monitoratge. Els canvis realitzats un cop 
començat el curs i fins al 01/10/16 es cobraran en efectiu a raó de 3 euros/dia.  
El canvi d'un alumne d'una activitat a una altra que es faci un cop començat el curs no es podra dur a terme 
fins a la setmana següent per tal que els monitors puguin organitzar-se correctament. 

 L'import de l'assegurança extraescolar (no esportiva) serà assumit per l'AMPA 

 

FORMA DE PAGAMENT: 
El cobrament de les activitats és farà mitjançant rebut bancari en tres terminis: 

OCTUBRE- DESEMBRE - FEBRER 
En aquest cas, no es recollirà cap full d'activitats que no tingui anotat el número de compte. 
 
Teniu l'opció de fer el pagament en efectiu per a la totalitat de les activitats, amb data límit 10/11/16. 
En cas d'incompliment de pagament en els terminis acordats, previ avís, es privarà l'alumne de l'ús de l'activitat. En 
l'activitat de natació, es restringirà l'accés a la piscina. 
 

 

NORMES DE COMPORTAMENT:  
En cas de faltes de disciplina per part d’un alumne o bé de reiterades queixes per part dels monitors pel que fa al seu 
comportament, s’avisarà als pares. Si persisteix aquesta actitud, ens veurem obligats a expulsar l’alumne de l’activitat 
corresponen, donat que no podem permetre que la indisciplina i els mals hàbits d’alguns perjudiquin la resta. 

 

DATA LÍMIT D’ENTREGA DE LA INSCRIPCIÓ A LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS:   30 de juny de 2016 


