
AMPA Sagrada Família

Estimades famílies,
L’AMPA ens torna a donar la confiança per poder col·laborar amb vosaltres durant aquest proper curs 2014-
2015.
Així doncs, agradaria informar-vos sobre allò que pretenem que els vostres fills i filles experimentin i gaudeixin
durant les diferents activitats extraescolars.
La nostra filosofia es basa en treballar l’educació en el lleure des d’una perspectiva àmplia (hàbits, valors,
relacions, participació, diversió...) També treballem, evidentment, les qualitats tècniques i de coneixement
necessàries per a l’execució de cada activitat.
Així doncs, la primera funció educativa que compleixen les activitats extraescolars és mostrar als nens i nenes el
ventall de possibilitats que tenen per omplir i gaudir del seu temps lliure, tot formant-se com a persones a
mitjançant uns valors treballats a través del joc.

Activitats ofertades

Feu l’inscripció
al AMPA 
dilluns a 

divendres de 
17:00 a 18:00

del
18 al 25 de 

setembre.

Associació PAIDO- www.paido.org - info@paido.org - 936378538

HORA DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

17
:0

0 
a 

18
:0

0

MULTIESPORT

14€ mensuals

P3-P5 (dll)

BALL MODERN 

primària

27€ mensuals

1r- 6è (dm i dj)

BALL MODERN

infantil

14€ mensuals

P3-P5 (dx)

BALL MODERN

primària

27€ mensuals

1r- 6è (dm i dj))

PISCINA
Infantil: 165€ tot el 

curs

Primària: 140€ tot el 

curs

Horari: 18:15 a 

19:30

MÚSICA

Organitzat per l´AMPA

27€ mensuals

I5- 6é (dll I dj)

PLAY- ENGLISH

14€ mensuals

P3-P5 (dm)

ART-ATTACK

20€ mensuals

1r-ESO (dx)

MÚSICA

Organitzat per 

l´AMPA

27€ mensuals

I5- 6é (dll I dj)

TAEKWONDO

28€ mensuals

1r-ESO (dll i dx)

TAEKWONDO

28€ mensuals

1r-ESO(dll i dx)

BÀSQUET

Organitzat per 

l´AMPA

27€ mensuals

P5-2n (dm i dj)

BÀSQUET

Organitzat per 

l´AMPA

27€ mensuals

P5-2n (dm i dj)

FUTBOL Prebenjamí**

27€ mensuals

1r-2n (dll I dx)

De 17 a 18,30h
Recollida a l’escola Dr. 

Trueta

FUTBOL Aleví**

27€ mensuals

3r-6è (dm I dj)

De 17 a 18,30h
Recollida a l’escola Dr. 

Trueta

FUTBOL 

Prebenjamí**

27€ mensuals

1r-2n (dll I dx)

De 17 a 18,30h

Recollida a l’escola Dr. 

Trueta

FUTBOL Aleví**

27€ mensuals

3r -6è (dm I dj)

De 17 a 18,30h
Recollida a l’escola 

Dr. Trueta
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IOGA

Organitzat per l´AMPA

15€ mensuals

un dia per setmana

de 19:30 a 20:30

IOGA

Organitzat per 

l´AMPA

25€ mensuals

(dm I dj)

un dia per setmana

IOGA

Organitzat per 

l´AMPA

25€ mensuals

(dm I dj)

un dia per 

setmana

S’entregarà
una 

samarreta a 
cada nen

inscrit a les 
extraescolars



Inscripcions

Els cobrament de quotes són trimestrals en els següents períodes:
Del 20 al 24 d’octubre cobrament de les quotes de setembre a desembre.
Del 12 al 16 de gener cobrament de les quotes de gener a març.
Del 13 al 17 d’abril cobrament de les quotes d’abril a juny.

A excepció de l’activitat de piscina que és farà en dos quotes del 50% una al 
octubre i l’altre al desembre. 

Associació PAIDO
www.paido.org 

info@paido.org - 936378538

AMPA Sagrada Família

INICI DE LES ACTIVITATS: 1 octubre
Cal omplir full d’inscripció a l’AMPA i portar una fotocòpia de la targeta sanitària

Mínim de 10 nens/es inscrits per obrir les activitats

Període d’inscripció del 17 al 26 de setembre: 
de 17:00 a 18:00 al despatx del AMPA omplint la inscripció juntament amb una fotocòpia de la 
tarjeta sanitària o enviant la inscripció escanejada a secretaria@ampasfv.com
Les inscripcions s’agafaràn per ordre d’arribada. 

Les activitats
Els objectius: 
Generar una oferta educativa de qualitat pel temps de lleure
que arribi a tots els alumnes de l’escola, sense distincions i de 
manera optativa.
Assegurar l’atenció dels infants i joves facilitant la conciliació de 
la vida laboral de les mares i pares amb la vida familiar.
Fomentar la pràctica d’activitats esportives i culturals, tot
mostrant noves maneres de gaudir del temps de lleure.
Garantir la qualitat en les activitats de lleure i adaptar-les a les 
necessitats d’alumnes i famílies.

La informació específica de 
cada activitat a la nostra

web: 

www.ampasfv.com


