
  

 

  

  

  

Activitats extraescolars 

2018-2019 

 
-Informacions pràctiques- 

 

1. L’AMPA Camí ofereix cada any una àmplia oferta d’activitats extraescolars que 

es fa pública durant l’estiu anterior i a l’inici de curs, a través del web de l’AMPA 

(ampacami.wordpress.com) i en comunicacions per mail adreçades a totes les 

famílies.  

   

2. L’oferta pot variar cada curs, en funció de les propostes que ens arriben i el 

volum d’alumnes que s’hi apunten. Per orientar-vos, podeu consultar al web de 

l’AMPA les extraescolars que es realitzen durant el curs actual. Com a mínim, per 

cada any s’ofereixen les següents activitats:   

 

- Tennis (2 grups)         

- Teatre        

- Guitarra (2 grups)         

- Escacs en família            

- Escacs    

- Street Dance (2 grups) 

                              

3. Les activitats s’adrecen a tots els alumnes de primària i s’organitzen en grups 

segons el nivell dels alumnes. 

    

4. Totes les activitats s’iniciaran al mes d’octubre, preferentment durant la 

primera setmana. I el període va del 1 d’octubre al 21 de juny, segons el calendari 

escolar 2018-2019.   

Les activitats tenen lloc en horari de migdia, de 14:00 a 15:00h, o bé de tarda, de 

17:00 a 18:15h. o, si hi ha trasllat, de 17:15 a 18:30h. 

  

5. Algunes activitats tindran lloc dins del recinte de l’escola de Primària (Vèlia, 

28), excepte les de Tennis i Street Dance, i altres que, depenent del volum de nens 

inscrits, es realitzaran al local del carrer La Jota, 23. A la informació sobre cada 

extraescolar, que es publicarà al bloc, s’hi especificarà el lloc de l’activitat i el sistema 

de trasllat i recollida.     

  

  

  

  



  

 

 

 

 

FORMALITZACIÓ DE LES INSCRIPCIONS A LES ACTIVITATS:   

  

6. Les inscripcions per a les activitats i cursos de l’AMPA CAMÍ s’han de lliurar a 

la Secretària de l’Escola, omplint el full d’inscripció que trobareu al web de l’AMPA. 

Taqmbé es pot enviar el full d’inscripció escanejat i signat al correu electrònic de 

l’AMPA (ampacamibcn@gmail.com). Els alumnes no podran començar les activitats 

sense haver lliurat aquesta documentació d’una manera o altra.   

   

7. Cada any s’estableix un termini màxim de recollida d’inscripcions, 

aproximadament fins el dia 22 de setembre. A partir d’aquesta data es decideix 

quines activitats es realitzen i quines no, sempre en funció del nombre d’inscripcions 

que hi hagi hagut a cadascuna. S’estableix un nombre mínim d’alumnes per a cada 

activitat. Per sota d’aquest nombre, l’activitat no es realitzarà per manca de viabilitat 

econòmica. Malgrat això la junta directiva de l’AMPA pot decidir tirar endavant alguna 

activitat que no arribi al mínim d’alumnes inscrits si la situació econòmica de l’entitat 

ho permet.  

   

8. Les quotes de les activitats es cobren trimestralment, a través de rebuts per 

domiciliació bancària, els mesos de desembre, març i maig. En el cas que es produeixi 

una baixa un cop iniciades les activitats, no es retornaran els diners del trimestre 

durant el qual es produeixi la baixa.    

  

9. Podeu inscriure els vostres fills a les activitats extraescolars un cop s’hagi 

iniciat el curs però, per fer-ho, igualment, heu d’omplir i entregar-nos el full 

d’inscripció. Els alumnes no podran començar les activitats sense haver lliurat 

aquesta documentació.  

  

10. En cas que un alumne realitzi més de dues activitats extraescolars, rebrà un 

descompte d’un 10% a partir de la tercera i successives. Aquest descompte s’aplicarà 

sobre l’activitat que tingui més alumnes apuntats.  

   

11. Aquelles famílies que tinguin pendent el pagament d’algun rebut de cursos 

anteriors no podran gaudir de les activitats d’aquest curs fins que no cobreixin el 

deute.   

 

12. Si heu de donar de baixa el vostre fill o filla d’una activitat, ho heu de fer a 

través del full de baixa que trobareu al web de l’Ampa Camí, a l’apartat d’Activitats  

Extraescolars 2018-2019 que es publicarà entre els mesos de juny i juliol de 2018. 

Heu de lliurar el full de baixa a la secretaria de l’escola o enviar-lo escanejat a l’Ampa  

per correu electr nic (ampacamibcn@gmail.com). Fins que no hàgim rebut aquest full 

continuarem cobrant-vos la quota trimestral.   

 

13. Els professors i monitors responsables de les activitats extraescolars fan un 

seguiment individualitzat de cada nen o nena.  
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14. Si teniu qualsevol queixa, proposta, idea o suggeriment relacionat amb les 

activitats extraescolars, si us plau, feu-nos-ho saber tant aviat com pugueu. Ho 

podeu fer adreçant-vos directament a qualsevol dels membres de l’AMPA (al web 

trobareu els seus noms) o a través de la nostra adreça del correu electrònic:  

ampacamibcn@gmail.com    

  

15. Al llarg del curs es realitzen activitats complementàries de les extraescolars 

(campionat de famílies d’escacs, torneig de tennis, representació de teatre, 

presentació de treballs d’art, actuacions de guitarra i Street Dance). Estigueu atents 

al nostre web i a les nostres comunicacions. Us n’anirem informant.    

  

16. Al final del curs escolar organitzem una trobada-festa en la qual lliurem als 

alumnes premis de concursos i torneigs i un obsequi com a reconeixement per la 

feina feta. Aquesta trobada té lloc durant el mes de juny.    

  

  

 ANNEXES:   
  

1. Dates de pagament:    

  

- Quota AMPA: OCTUBRE 2019 (37 Euros/any)  

  

- Piscina: NOVEMBRE 2018, FEBRER I ABRIL 2019 (57 Euros/Tte.)  

 

- Activitats Extraescolars: DESEMBRE 2018, MARÇ I MAIG 2019  

  

  

2. Trasllats:   

  

- Tennis: Club de Tennis Meridiana Match Ball. C/ Can Ros 38 (davant  

      Canòdrom).  

 

- Street Dance: Centre de dansa Zúmbale. C/ Pardo, 6  

   

       

  

  

  


