INSCRIPCIONS ONLINE
De dimarts 1 de juny a dilluns 7 de juny de 2021.

INSCRIPCIONS PRESENCIALS
Arran de les mesures anti-covid, no hi haurà inscripcions presencials
Inscripció per a noves famílies de P3 i altres cursos:
Famílies noves de P3 i altres cursos: Del 13 al 27 de setembre de 2021.

QUOTA INSCRIPCIÓ
22 € nen. Gratuït per a socis de l’AFA.

OFERTA
EXTRAESCOLARS
CURS 2021-2022

Escola Paco Candel
afapacocandel.extres@gmail.com

QUOTA COORDINACIÓ
14 € al quadrimestre i nen/-a (Total = 28€).

NORMATIVA
- En tot moment se seguiran les mesures anti-covid proposades per
l’administració.
- 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 d’aquells participants que mostrin un
comportament inadequat.
- L’AFA es reserva el dret d’anul·lar o modificar aquelles activitats en què
el nombre d’inscrits no arribi als mínims establerts.
- La baixa de l’activitat s’ha 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 es procedirà a: avisar una primera vegada de la
normativa; a partir de la tercera vegada haurà de fer-se càrrec del cost
del monitor pel temps d’espera: 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 al nen/a de l’activitat.
- 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.

SERVEI D’ACOLLIDA MATINAL | DACOR

BÀSQUET | Consell Esportiu de l’Hospitalet

Cursos: P3, P4, P5, 1r, 2n, 3r, 4t, 5è i 6è

Cursos: 1r, 2n, 3r, 4t, 5è i 6è

Calendari: Del 13 de setembre de 2021 al 22 de juny de 2022
Horari: de 8 h a 9 h de dilluns a divendres
Tarifa 1 dia: 7,5 € /mes Tarifa 2 dies: 14,75 €/mes Tarifa 3 dies: 21,75 €/mes
Tarifa 4 dies: 29,25 € /mes Tarifa 5 dies: 35 €/mes T. Esporàdic: 3,50 €
Horari: de 8:30 h a 9 h de dilluns a divendres
Tarifa 1 dia: 7,15 € /mes Tarifa 2 dies: 10,75 €/mes Tarifa 3 dies: 13,75 €/mes
Tarifa 4 dies: 17,75 € /mes Tarifa 5 dies: 20,75 €/mes T. Esporàdic: 2 €

Calendari: Del 4 d’octubre de 2021 al 31 de maig de 2022
Un esport idoni per al desenvolupament de les capacitats motrius bàsiques
(saltar, córrer, botar...).
12 €/mes + 15 € mútua anual.
Pagament trimestral. Cal aportar fotocòpia del CATSALUT per inscriure’s.

LUDOTECA INFANTIL | DACOR

Calendari: Del 4 d’octubre de 2021 al 31 de maig de 2022
Activitat recreativa i esportiva que consisteix en elaborar una coreografia per
ser ballada.
12 €/mes + 15 € mútua anual.
Pagament trimestral. Cal aportar fotocòpia del CATSALUT per inscriure’s.

Cursos: P3, P4, P5, 1r, 2n, 3r, 4t, 5è i 6è

Calendari: Del 13 de setembre de 2021 a l’inici de la jornada intensiva
Horari: de 16:30-17:30 h de dilluns a divendres
Tarifa 1 dia: 7,5 € /mes Tarifa 2 dies: 14,75 €/mes Tarifa 3 dies: 21,75 €/mes
Tarifa 4 dies: 29,25 € /mes Tarifa 5 dies: 35 €/mes T. Esporàdic: 3,50 €

INICIACIÓ ESPORTIVA | DACOR
Cursos: P4, P5, 1r i 2n

Calendari: Del 4 d’octubre de 2021 al 31 de maig de 2022
Ens iniciem a l’esport d’una manera molt lúdica i senzilla a través del joc
(esports: futbol sala, bàsquet, handbol, hoquei i altres).
16,75 €/mes. Pagament mensual

PATINATGE | DACOR
Cursos: P5, 1r i 2n

Calendari: Del 4 d’octubre de 2021 al 31 de maig de 2022
Es realitzaran tota mena de jocs sobre les rodes dels patins.
16,75 €/mes. Pagament mensual

ESCACS | Escola d’Escacs de Barcelona
Cursos: P4, P5, 1r, 2n, 3r, 4t, 5è i 6è

Calendari: Del 4 d’octubre de 2021 al 31 de maig de 2022
Respectem unes normes, analitzem, preveiem i decidim, estimulem la
memòria i la capacitat d’atenció.
21 €/mes. Pagament mensual. No s’admeten altes un cop iniciat el curs.

BALL MODERN | Consell Esportiu de l’Hospitalet
Cursos: P4, P5, 1r, 2n, 3r, 4t, 5è i 6è

ANGLÈS| The Language Club
Cursos: P4, P5, 1r, 2n, 3r, 4t, 5è i 6è

Calendari: Del 4 d’octubre de 2021 al 31 de maig de 2022
Mitjançant contes interactius, cançons, jocs, expressió corporal i la
plataforma Littlebridge (a partir de primària), aprenem a comunicar-nos en
anglès.
Infantil: 30 €/mes + 30 € material anual
Primària: 30 €/mes + 35 € material anual
No s’admeten altes un cop iniciat el curs. Grups reduïts i d’edat diferenciats.

