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INSCRIPCIONS ONLINE

Des del 6 de juny al 10 de juny
QUOTA INSCRIPCIÓ 

22 € per alumne. 
Gratuït per a socis de l’AFA 
QUOTA COORDINACIÓ 

14 € al quadrimestre per alumne
Inscripció per a noves famílies de P3 i altres cursos: 

 Del 12 al 23 de setembre de 2022
 



CALENDARI:
 



NORMATIVA IMPORTANT
 El retard reiterat en el pagament del rebut, o la seva devolució, podrà ocasionar
l’expulsió de l’activitat. No es podrà realitzar cap activitat mentre hi hagi rebuts impagats
o pendents de cursos anteriors. 
 L’AFA es reserva el dret d’admissió dels participants amb comportament inadequat. 
 L’AFA es reserva el dret d’anul·lar o modificar les activitats en què el nombre d’inscrits
no arribi als mínims establerts per les empreses. 
 Les baixes s’han de comunicar per escrit a l’AFA abans del dia 25 de cada mes. 
 Les famílies es comprometen a venir a recollir als seus fills/es puntualment a l’hora de la
sortida. Davant de casos reiterats de famílies que arribin tard, s'avisarà una primera
vegada de la normativa, a partir de la tercera vegada s'haurà de pagar el cost del
monitor: més de 15 minuts 3,5€, més de 30 min 7€, més de 45 minuts 10,5€ i més de 60
minuts 14€. A partir de la quarta vegada es donarà de baixa a l'alumne. 
 La participació al servei d’extraescolars comporta abonar la despesa de coordinació que
es cobrarà en dues quotes quadrimestrals (octubre/febrer). 
 Qualsevol altre circumstància no contemplada en aquesta normativa serà decidida per la
Junta de l’AFA. 
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Del 5 de setembre de 2022 al 22 de juny de 2023

Del 5 de setembre de 2022 al 5 de
juny de 2023

De P3 a 6è



Material per l'Espai Creatiu: 30 € anual

Del 3 d'octubre de 2022
 al 31 de maig de 2023

 
A l'Espai Creatiu 

els alumnes de P4 i P5 
podran fer tot tipus 

de manualitats
 fàcils i divertides 

Patinatge: 
Dilluns (P5 a 2n)

Iniciació: 
Divendres

(De P4 a 2n)



ANGLÈS

De P4 a 6è
Del 3 d'octubre de 2022 al 31 de maig de 2023

Preu: 36 € mensual + 35 € material (llibres)
Dimarts: de 3r a 6è
Dimecres: P4 i P5

Dijous: 1r i 2n  

Idiomes Tarradellas

Mitjançant contes interactius, cançons, jocs, expressió corporal i
els llibres, aprenem a comunicar-nos en anglès. 

 



ESCACS
Escola d'escacs de Barcelona

De P4 a 6è
Del 3 d'octubre de 2022 

al 31 de maig de 2023
Preu: 21 € mensual

Dilluns: de 1r a 6è
Dimarts: P4 i P5

Respectem unes normes, analitzem, preveiem i decidim,
estimulem la memòria i la capacitat d’atenció mentre ens ho

passem bé amb els escacs. 
 



SENSIBILITZACIÓ MUSICAL
Escuela Play Art

La música desenvolupa en els alumnes la tranquil·litat i la
serenitat que pot ajudar favorablement al seu

desenvolupament emocional correcte.
Objectius: tocar diferents instruments curiosos i diferents,
i viure la música com a métode de diversió i comunicació. 

Dimarts: P4 i P5

Del 3 d'octubre de 2022 al 31 de maig de 2023

Preu: 30 € mensual



ACTIVITATS ESPORTIVES DEL 
CONSELL ESPORTIU DE L'HOSPITALET

Bàsquet, Ball Modern i Kàrate

Del 3 d'octubre de 2022 al 31 de maig de 2023

Preu: 12 € mensual + 15 € assegurança anual

BÀSQUET:
Dimecres 1r i 2n
Dijous 3r a 6è 

BALL MODERN:
Dimarts 1r i 2n

Dimecres 3r a 6è
Dijous  P4 i P5

KÀRATE:
Dimarts 1r i 2n

Divendres 3r a 6è 


