
 

  

 
 

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS CURS 2015-16 
 
L’Ampa posa a disposició de les famílies de l’escola una sèrie d’activitats extraescolars pel 
proper curs 2015-16. Iniciem en aquest curs la col·laboració amb una nova empresa “La 
Bicicleta Blava” que oferirà algunes de les activitats. D’altres, com la piscina, seguirà essent 
gestionada per l’Ampa, l’anglès per Cambridge School i el tenis per l’escola de tenis Jordi Plana. 
 
El servei d’acollida també serà ofert per l’Ampa directament. Per al curs vinent volem oferir 
l’acollida matinal des de les 7:30h. També hem modificat els preus i opcions, a les demandes 
de les famílies que necessiten aquest servei pel matí o tarda. 
 

La Bicicleta Blava és una entitat nascuda recentment a través de la motivació i la il·lusió 
de dos professionals del món de l’educació que han unit els seus coneixements per tal de tirar 
endavant aquest projecte, amb il·lusió, frescor i energia.  
 

1. HORARI, INSCRIPCIONS  
En el full següent trobareu el document d'inscripció i l' horari de totes les activitats. Heu de 
portar l’imprès emplenat entre el 8 i el 19 de juny a la secretaria de l’escola, a la bústia de 
l’Ampa (despatx Ampa davant de P5) o bé el podeu escanejar i enviar per e-mail a 
ampasanroma@gmail.com. 
 

2. CONDICIONS DE PAGAMENT: 
Les extraescolars es cobraran mitjançant domiciliació bancària al número de compte que ens 
faciliteu a l'hora de fer la inscripció. Els rebuts es passaran de forma trimestral a l' inici de cada 
trimestre. En cas de devolució la família assumirà les despeses de devolució de l’esmentat 
rebut. El tenis té el cobrament mensual. L’Ampa es reserva el dret de modificar el preu de la 
piscina si hi ha alguna variació de les condicions pactades amb les diferents parts; autocars, 
monitors, i l’Esportiu que rep una subvenció municipal. O bé en el cas de que hi hagi una 
disminució significativa en el nombre d’alumnes inscrits. L’acollida d’alumnes fixes es cobra 
mensualment també per domiciliació bancària. 
 

3. BAIXES:  
Les baixes de totes les activitats excepte piscina, anglès i tenis s'hauran de comunicar via e-
mail a labicicletablava@gmail.com o al telèfon 667611889 de dilluns a divendres de 16:30 a 
19:00, els 15 dies abans de la finalització de cada trimestre. En d’altres casos no es retornaran 
els diners abonats del trimestre en curs encara que l’infant no assisteixi a l'activitat, a no ser 
que un altre infant ocupi la seva plaça o que s’hagin donat unes circumstàncies concretes que 
no hagin permès que l’infant hi assisteixi. 
 
Les baixes d’anglès s’hauran de comunicar a Cambridge School, les de tenis a l’escola de tenis i 
les de la piscina a l’Ampa. No es retornen els diners un cop cobrat el trimestre. En el cas de la 
piscina si que es retornen si es cobreix una baixa amb la llista d’espera.  
 

4. INICI DE LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS: 
Totes les activitats extraescolars començaran a partir de l'1 d'octubre de 2015.  
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El mínim d’alumnes per a cada activitat serà de 6 infants (excepte anglès i piscina). Si el 
número d’infants en l’activitat és inferior a l’estipulat, La Bicicleta Blava es reservarà el dret de  
poder continuar o no amb l’activitat. Primerament es comunicarà a les famílies si volen 
continuar amb l’activitat assumint la part proporcional del preu entre els infants participants. 
En el cas que les famílies no acceptessin aquestes condicions ajuntarem activitats a fi d’arribar 
al número mínim d’alumnes per activitat i si això no és possible, en últim cas, aquesta quedaria 
anul·lada. 
 
La primera setmana d’activitats extraescolars de cada trimestre es realitzarà un dia de portes 
obertes de les activitats (excepte anglès, tenis i piscina). Qualsevol infant podrà realitzar 
l’activitat que vulgui sense cap tipus de cost.  
 

5. SESSIÓ INFORMATIVA  
Abans de l’inici de les activitats es realitzarà una xerrada informativa amb totes les famílies 
que participin en alguna de les nostres activitats extraescolars. En aquesta s’explicarà en detall 
el funcionament general i s’entregarà la documentació necessària per tal de regular aquestes 
activitats; documentació personal del pare/mare/tutor i de l’infant, autorització de recollida de 
l’infant, autorització drets d’imatge i autorització en cas d’accidents (excepte piscina i anglès). 
 
DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS: 
 
TASTET D’ESPORTS: espai en que els infants començaran a jugar de manera organitzada, a 
conèixer les normes bàsiques de diferents jocs i esports i a respectar-les, així com a començar 
a treballar en equip per a l’assoliment d’un objectiu comú.  
 
MULTIESPORTS (RUGBY, HANDBOL, VOLEIBOL, ETC.): practicarem diferents esports com el 
bàsquet, futbol, handbol, voleibol i jocs esportius, així com altres esports minoritaris, per 
establir una relació coordinada entre el cos i la ment del nens, treballant l’aspecte de l’esport 
en equip i el rol de cadascun dins l’equip.  
 
KARATE: Al karate infantil no hi ha pràcticament contacte físic directe ja que l’atac es limita a 
marcar cops en diferents parts del cos sense tocar-les. L’entrenament d’aquest esport 
comporta diferents beneficis en l’àmbit físic, cognitiu i socio-afectiu. 
 
KRAVMAGA: El Kravmaga és un sistema de defensa personal israelià. És un sistema creat i 
desenvolupat per un ús pràctic en situacions de risc real. Els nens i nenes treballen la condició 
física, tècniques de golpeig i orientació espacial, així com, un treball exhaustiu de les emocions, 
els valors i l'esforç.  

BALL DANCE (HIP-HOP, ZUMBA): És una activitat adreçada a tots aquells nens i nenes de 6 a 
12 anys que els hi agrada ballar. Les classes combinen coreografies divertides d’aquests estils 
de ball. Milloren la concentració, la confiança en un mateix, augmenten el metabolisme i 
milloren la coordinació. 
DO IT YOURSELF (DIY): Activitats i tallers de manualitats dirigides a que cada infant 
desenvolupi la seva imaginació i creativitat realitzant els seus propis dissenys en diferents 
temàtiques i tècniques, com poden ser l’scrapbooking, el fil i l’agulla o la construcció. 



 

  

 

 
CREATIVITAT I CONTES:  Activitat en la que a partir de l’explicació d’un conte, una història o 
una cançó permetrà als infants treure el millor de si mateixos i que s’aproximin a tècniques 
artístiques a través de l’exploració i el desenvolupament de la imaginació. 
 

DIBUIX I PINTURA: una activitat per a desenvolupar les capacitats expressives i creatives dels 
infants a través de les arts plàstiques. És una activitat per descobrir el dibuix, la pintura i 
l’escultura sense seguir els dibuixos estereotipats i mecànics.  Treballem: tècniques tàctils: 
dibuix, ceres, llapis, retoladors, pintura amb pinzell (tempera, tinta xina, aquarel·la)  i també 
tècniques de collage (papers, cartró, revistes, diaris) i el fang.  
 

TEATRE: En aquesta activitat l'alumne aprendrà a conèixer i respectar el seu propi cos, 
relacionar-lo amb l’espai a partir del seu moviment i endinsar-lo dins de l’àmbit cognitiu, 
psicomotriu i social de l’infant. 
 

VIU LA CIÈNCIA: En aquesta activitat es realitzaran petits invents que han marcat la història i 
que a dia d’avui encara es fan servir. Adreçat a infants amb ganes d’experimentar i descobrir la 
ciència i la robòtica d’una manera molt divertida. 
 

MÚSICA: Classes de sensibilització musical per endinsar els més petits en el món de la  música. 
Descobrirem, experimentarem i comprendrem els sons a través del cant, el ritme, el joc, el 
moviment i l’audició. 
 

FEM ELS DEURES: Activitat adreçada als nens i nenes de primària. L’objectiu d’aquest espai és 
contribuir a reforçar i complementar la funció educativa de la família i de l’escola. Ajudarem 
als nens a resoldre dubtes, reforçant també les tècniques d’estudi i la gestió del temps. 
 

ANGLÈS: El realitza Cambridge School de Cardedeu a les instal·lacions de l’escola amb el seu 
mètode “Happy English”. El material és a part i té un cost d’entre 20€ i 30€. Que es cobrarà al 
novembre. Les classes són de 55 minuts. A diferència de l’any passat el grup de 4at. a 6é farà 
1:25h. de classe. 
 

TENISKID: L’Escola de tenis i padel Jordi Plana ofereix classes adaptades als nens en edat 
escolar de P4 a 6é. El preu és de 16 euros mensuals. 
 

PISCINA: Es realitza a l’Esportiu de Llinars. Els autocars recolliran als nens a l’escola que aniran 
acompanyats de monitors en tot moment fins al vestidor, on els ajuden a canviar-se. Les 
classes són de 17:00h a 17:45h. Posteriorment els monitors els ajuden a vestir-se i fan entrega 
a partir de les 18:00h. a l’Esportiu on cal anar a buscar-los. L’Ampa es reserva el dret a realitzar 
sorteig en cas de que hi hagi més alumnes inscrits que places disponibles, en aquest cas, es 
crearà una llista d’espera per anar cobrint les baixes que es produeixin. En primer terme tenen 
prioritat els alumnes nous de P3 i els que van realitzar l’activitat el curs 2014-15, però aquest 
fet no els garanteix la plaça. En segon terme tenen prioritat els alumnes nous d’infantil. 
 
 Al juliol publicarem al web www.ampasanroma.cat i als plafons externs de l’escola el llistat 
d’alumnes preinscrits que hagin portat la inscripció en el període establert que és del 8 al 19 
de juny ambdós inclosos. L’ordre d’arribada de les preinscripcions no atorga cap preferència. 
Les inscripcions es poden portar a la secretaria de l’escola, a la bústia de l’Ampa (despatx 
Ampa davant de P5) o bé enviar-les per e-mail a ampasanroma@gmail.com 

http://www.ampasanroma.cat/


 

  

 
PREINSCRIPCIÓ EXTRAESCOLARS I ACOLLIDA CURS 2015-2016 

 

Jo _______________________________________ amb DNI ____________________ en condició de 
pare / mare / tutor de l’alumne/a _______________________________ que el proper curs 2015-2016 
cursarà _______ autoritzo al meu fill/a a realitzar les activitats extraescolars que organitza l’AMPA de 
l’escola amb LA BICICLETA BLAVA.  
Telèfon de contacte:_____________________ Correu electrònic:________________________________ 
 

MARQUEU AMB UNA X LES CASELLES DE LES ACTIVITATS QUE VOLDRIEU REALITZAR  

 

ACOLLIDA MATÍ 7:30 – 9:00h. 8:00 – 9:00h. 8:30 – 9:00h. 

ACOLLIDA TARDA 16:30 – 18:00h. 16:30 – 17:30h. 16:30 – 17:00h. 
PREU  
(FIXE MENSUAL) 

SOCIS 
39 € 

NO SOCIS 
49 € 

10 TIQUETS 
 27 € 

SOCIS 
33 € 

NO SOCIS 
42 € 

10 TIQUETS 
24 € 

SOCIS 
25 € 

NO SOCIS 
32,50 € 

10 TIQUET 
20 € 

PREU ESPORÀDIC 1 DIA 2,75 € 
[1] Preus Trimestrals Socis Ampa 1 dia setmana: 55 € El preu inclou els materials excepte Viu la Ciència i DIY. No Socis Ampa 70 € 
[2] Preus Trimestrals Socis Ampa 1 dia setmana: 63 € El preu inclou els materials excepte Karate i Kravmagà. No Socis Ampa 78 € 
[3] Preus Trimestrals Socis Ampa 2 dies setmana: 90 € El preu inclou els materials. No Socis Ampa 115 € 
[4] Preus Trimestrals Socis Ampa 2 dies setmana: 100 € El preu inclou els materials. No Socis Ampa 125 € 
[5] Preus Trimestrals Socis Ampa 1 dia setmana: 71,25 € Últim trimestre 48,50 €  No Socis Ampa 25% de recàrrec. El preu no inclou els materials 
[6] Preus Trimestrals Socis Ampa 1 dia setmana: 105,40 € Últim trimestre 71,25 €  No Socis Ampa 25% de recàrrec. El preu no inclou els materials 
Els germans tenen el 10% de descompte excepte en piscina, anglès i tenis. 

(La Bicicleta Blava SCP no gestiona les activitats de piscina, anglès, tenis i acollida.) 
 
AUTORITZO A LA BICICLETA BLAVA SCP A FER EFECTIU EL COBRAMENT DEL REBUT TRIMESTRAL (PER AVANÇAT) EN EL NÚMERO 

DE COMPTE QUE FACILITO A CONTINUACIÓ (IBAN)  _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _  (24 dígits) 

 I ACCEPTO EL COBRAMENT DE LES DESPESES ADICIONALS QUE COMPORTIN LA DEVOLUCIÓ DEL REBUT. 
 
SIGNATURA DEL PARE / MARE / TUTOR                             LLINARS DEL VALLÈS, ___ DE JUNY DE 2015 
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