
ACTIVITATS ESPORTIVES EXTRAESCOLARS 
        AMPA COL·LEGI BON SALVADOR 

             CURS 2020 – 2021 
 

 
Activitat Alumnes Dies Horari Inscripció Socis AMPA No Socis 

 
HIP HOP / ZUMBA I 

(activitats del ritme) 
Iniciació 

 
Infantil P-5  

1r i 2n Primària 

 
Dilluns i Dimecres 

 
17h – 18:15h 

 
30€ 

 
90€ x 3 trimestres 

(270€ el curs) 

 
97€ x3 trimestres 

(291€ el curs) 

 
HIP HOP / ZUMBA II 

(activitats del ritme) 
 

 
3r, 4t, 5è i 6è 

Primària 

 
Dilluns i Dimecres 

 
17h – 18:15h 

 
30€ 

 
90€ x 3trimestres 

(270€ el curs) 

 
97€ x 3 trimestres 

(291€ el curs) 

       
 

POLIESPORTIU 
 

Infantil P-5 
1r i 2n de Primària 

 
Dimarts i Dijous 

 
17h – 18:15h 

 
30€ 

 
50€ x 3 trimestres 

(150€  el curs) 

 
57€ x 3 trimestres 

(171€  el curs) 

       
 

FUTBOL SALA 
Benjamí Masculí 

 
2n,3r i 4t de Primària 

 
Dimarts i Dijous 

(Partits dissabtes matí) 

 
17h – 18:15h 

 
30€ 

 
60€ x 3 trimestres 

(180€  el curs) 

 
67€ x 3 trimestres 

(201€  el curs) 

 
FUTBOL SALA 
Aleví Masculí 

 
4t, 5è i 6è de Primària 

 

 
Dimarts i Dijous 

(Partits dissabtes matí) 

 
17h – 18:15h 

 

 
30€ 

 
60€ x 3 trimestres 

(180€  el curs) 

 
67€ x 3 trimestres 

(201€  el curs) 

       
 

Taekwondo** 
 

Infantil P-5 
de 1r a 6è Primària 

 
Dimarts i Dijous 

 
17 h – 18:15h 

 
30€ 

 
90€ x 3 trimestres 

(270€ el curs) 

 
97€ x 3 trimestres 

(291€ el curs) 

       



 
PATINATGE I * 

 
Infantil P-5 
i Primària 

 
Dilluns i Dimecres 

 
17h – 18,15h 

 
30€ 

 
90€ x 3 trimestres 

(270€ el curs) 

 
97€ x 3 trimestres 

(291€ el curs) 

 
PATINATGE II * 

Primària i  
1r, 2n ESO 

(inclou aula estudi) 

 
Dilluns i Dimecres 

17h – 17:50h 
(aula estudi) 

 
17:50h – 19:15h 

 
30€ 

 
110€ x 3 trimestres 

(330€ el curs) 

 
120€ x 3 trimestres 

(360€ el curs) 

       
 

TENIS 
 

 
Infantil P-5 

de 1r a 6è Primària 

 
Dilluns 

 
17h – 18:15h 

 
30€ 

 
90€ x 3 trimestres 

(270€  el curs) 

 
97€ x 3 trimestres 

(291€  el curs) 

 
TENIS 

 

 
Infantil P-5 

de 1r a 6è Primària 

 
Dimecres 

 
17h – 18:15h 

 
30€ 

 
90€ x 3 trimestres 

(270€  el curs) 

 
97€ x 3 trimestres 

(291€  el curs) 

*Patins de 4 rodes no inclosos en el preu de l’activitat.                          ** Dobok no inclòs en el preu de l’activitat. 
 
 

 

 

 
• Empleneu el full d' inscripció 2020-2021 i envieu-lo de forma automàtica clicant la casella de color blau enviar formulari, també podeu 

descarregar la fitxa, omplir-la i enviar-la manualment per email a l’adreça: inscripcionsampabs@gmail.com. (El programa no admet l’enviament 
automàtic de la fitxa a través d’aplicacions mòbils). Les places són limitades i s’atendran per estricte ordre d’arribada. . 

 
• No es considera en ferm la inscripció fins que rebeu un email de part nostra amb la confirmació de la plaça. Les activitats es duran a terme 

sempre que hi hagi un mínim de 10 alumnes inscrits per grup. En el cas de que no arribem al mínim d’alumnes, ens posarem en contacte amb 
vosaltres per comunicar-vos l’anul·lació. 

 
• El pagament de la inscripció s’efectuarà a finals de juliol/principis d’agost, un cop verificat que l’activitat es podrà dur a terme. La resta de 

pagaments s’efectuaran: 
 

1r trimestre a l’octubre, el 2n trimestre al gener i el 3r trimestre a l’abril. 
  

mailto:inscripcionsampabs@gmail.com


 
• Totes les activitats s’iniciaran la primera setmana d’octubre (1 i 5 d’octubre de 2020, segons l’activitat) i finalitzaran a mitjans de juny (14 i 15 

de juny de 2021, també depenent de l’activitat). 
 

• Les baixes s’han de comunicar amb un mínim de 10 dies abans de l’emissió del següent rebut, per escrit a la coordinadora, a través de l’adreça: 
inscripcionsampabs@gmail.com. No es retornarà cap import dels rebuts emesos. 

 
• Els nens/es amb aula d’estudi inclosa en el preu de l’activitat, romandran en l’aula d’estudi, fent deures de l’escola, fins a les 17:50h., en que 

els acompanyarem fins al lloc d’entrenament i es canviaran per fer l’activitat. 
 

• Els grups i/o equips es defineixen un cop iniciada l’activitat i es té en compte el nivell tècnic i l’edat dels participants. 
 

• Si teniu  més d’un  fill/a  fent activitats extraescolars de l’AMPA, s’aplicarà un descompte del 10% en la quota trimestral del germà/na més 
petit/a. 

 
• Tots els participants dins les activitats, tenen inclosa una assegurança específica per l’horari extraescolar. 

 
• Roba d’entrenament obligatòria per totes les activitats (excepte Taekwondo):  

- samarreta tècnica blau cel (inclòs en el preu de l’activitat) 
- dessuadora blau cel (NO inclosa en el preu de l’activitat) 
- La roba de partit de futbol sala us la proporcionarem just abans de l’inici de la lliga, un cop definits els equips.  
- S’ha de retornar rentada la setmana següent de l’últim partit de la lliga. 

 
Tingueu en compte que l’hora de sortida correspon a l’hora que heu de recollir els nens/es a porteria, en altre cas els nens/es no recollits passaran al 
servei d’acollida del col·legi. 
 
 
Informació important COVID-19 
Hores d’ara es impossible saber en quina situació estarem en el mes de setembre. Si quan comenci el curs, el desconfinament encara està en procés, es prendran 
les mesures adients per oferir el servei i atendre els/les alumnes amb les pautes que pertoquin i segons les indicacions normatives d’aquell moment. 
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