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Vocalia i contacte
ACTIVITAT

DIA / HORA

Iniciació a
l’esport

Dilluns i
Dimecres
16:4518:15h

INICIACIÓ
L’HANDBOL

Dilluns i
dimecres
16:4518:15h

HANDBOL
BENJAMINS

HANDBOL
ALEVINS

Dimarts i
dijous
17’30 -19:00

Dimarts i
dijous
17’30 -19:00

DIRIGIT A:

P3, P4 i
P5

1r i 2n

3r i 4t

5è i 6è

DURADA

Octubre fins
inici
intensiva

Octubre fins
inici
intensiva

Octubre juny

Octubrejuny

LLOC

MATRÍ
CULA

PREU(*)

EMPRESA

270€
Per curs
Escola

10€

 Monitors del Club
Handbol Sant Quirze
 Els nens berenen
abans de l’inici de
l’activitat.

(*) rebuts
domiciliats
per l’AMPA

270€
per curs
Escola

Poliesport
iu

Poliesport
iu

10€

(*) rebuts
domiciliats
per l’AMPA

305€
per curs
10€

(*) rebuts
domiciliats
per l’AMPA

305 €
per curs
10€

(*) rebuts
domiciliats
per l’AMPA

OBSERVACIONS

Club
Handbol
Sant
Quirze

 Monitors del Club
Handbol Sant Quirze
 Els nens berenen
abans de l’inici de
l’activitat.
 Monitors del Club
Handbol Sant Quirze

 Monitors del Club
Handbol Sant Quirze

Vocals: Julio Segura
(Buscant subtitut)
Contacte:
turonethandbol@gmail.com
Inscripcions dia 15/09/2017
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ACTIVITAT

DIA / HORA

DIRIGIT A:

DURADA

LLOC

MATR
ÍCULA

PREU(*)

EMPRESA

30€ mensuals
per nen o
Dilluns
CUINA GRANS

17:0018:00h

3r a 6è

Octubre a
maig

Escola

10€

44€ mensuals
nen + adult
(Mare, pare, etc)

Maite
Pellicer

(*) rebuts domiciliats
per l’AMPA

30€ mensuals
per nen o
Divendres
CUINA PETITS

17:0018:00h

P3 a 2n

Octubre a
maig

Escola

10€

44€ mensuals
nen + adult
(Mare, pare, etc)
(*) rebuts domiciliats
per l’AMPA

Maite
Pellicer

OBSERVACIONS

Vocalia i contacte

No cal portar
Vocal: Claire Violet
material. Aquesta es
una activitat tant
Contacte:
per nens sols com
clairevioletcapdet@gmail.
acompanyats pels
com
seus pares. Es la
oportunitat perfecta
per fer una activitat Inscripcions dia
conjunta, sana i
15/09/2017
diferent. Es farà
servir fogons amb
supervisió d’un
adult.
No cal portar
Vocal: Claire Violet
material. Aquesta es
una activitat tant
Contacte:
per nens sols com
clairevioletcapdet@gmail.
acompanyats pels
com
seus pares. Es la
oportunitat perfecta
per fer una activitat Inscripcions dia
conjunta, sana i
15/09/2017
diferent. Les
receptes seran
fredes o per acabar
de cuinar a casa si
cal.
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NOVA PROPOSTA
ACTIVITAT

DIA / HORA

DIRIGIT A:

DURADA

LLOC

MATR
ÍCULA

PREU(*)

EMPRESA

28€ mensuals
per nen
o
Dimarts
IOGA PETITS

17:0018:00h

P4 a 2n

Octubre fins
inici
jornada
intensiva

Escola

10€

34€ mensuals
nen + adult
(Mare, pare,
germà gran..)

IOGAINENS

(*) rebuts domiciliats
per IOGAINENS

28€ mensuals
per nen
o

IOGA GRANS

Dimecres
17:0018:00h

3r a 6è

Octubre fins
inici
jornada
intensiva

Escola

10€

34€ mensuals
nen + adult
(Mare, pare,
germà gran..)
(*) rebuts domiciliats
per IOGAINENS

IOGAINENS

OBSERVACIONS

El material pels nens
ho porta l’empresa. El
material dels adults o
acompanyants de
l’activitat ho ha de
portar cadascun el seu
propi. Aquesta es una
proposta d’activitat
tant per nens sols com
acompanyats pels seus
pares, es perfecte per
fer-la en família i
gaudir junts d’una
activitat sana i
beneficiosa pel cos i la
ment.
El material pels nens
ho porta l’empresa. El
material dels adults o
acompanyants de
l’activitat ho ha de
portar cadascun el seu
propi. Aquesta es una
proposta d’activitat
tant per nens sols com
acompanyats pels seus
pares, es perfecte per
fer-la en família i
gaudir junts d’una
activitat sana i
beneficiosa pel cos i la
ment.

Vocalia i contacte

Vocal: Jennyfer Andres
Roca
Contacte:
jaimitasq@hotmail.com
Inscripcions dia
15/09/2017

Vocal: Jennyfer Andres
Roca
Contacte:
jaimitasq@hotmail.com
Inscripcions dia
15/09/2017
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NOVA PROPOSTA
ACTIVITAT

DIA / HORA

DIRIGIT
A:

Dimarts i
Dijous
12:45 a
13:45h
MECANOGRAFIA

(Recollida
12:30 per
trasllat,
arribada
per dinar
14.00h)

DURADA

LLOC

MATRÍC
ULA

5é i 6è

(s’ha
d’autoritzar
els trasllats
de l’alumne
pel personal
de
l’acadèmia)

EMPRESA

50€
llicència
individual
pel
programa
(només
inici del
curs)

Academia
Art Typing
3/10/2017
fins al
31/05/2018

PREU(*)

10€

+
45€
mensuals
(*) rebuts
domiciliats
per Art
Typing

Art Typing

OBSERVACIONS

Vocalia i contacte

Aquesta activitat es
realitza a les
Vocal: Patri Cobo
instal·lacions de
l’acadèmia Art Typing
Contacte:
(c/ Sant Josep, 2 – Sant
xpam@hotmail.com
Quirze) i s’ha
d’autoritzar a
l’acadèmia perquè pugui Inscripcions dia
fer els trasllats dels
15/09/2016
alumnes entre l’escola i
l’acadèmia.
El material es el del
centre educatiu, els
nens no han de portar
material.
Objectius: Aprenentatge
del teclat per escriure
sense mirar i ser més
productiu.
Programa: Técnica de
l’escriptura, adquirir
velocitat copiant textos
i reforçar la tècnica.
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SERVEIS ACTIVITATS d’ACOLLIDA
ACTIVITAT

Acollida
Matinal
BON DIA
TURONETS!

DIA / HORA

Dilluns
a divendres
7:30-9:00H

De dilluns a
dijous
16:45 a 18:15h
“Acollida
DL: Contes
tardes”
DM: esports
TUROTARDES
Dm:Jocs
DJ:Artistes

DIRIGIT
A:

P3 a 6è

P3 a 6è

DURADA

12/09/2017
a
22/06/2018

12/09/2017
fins
inici jornada
intensiva

LLOC

Escola

Escola

MATRÍCU
LA

-

-

PREU(*)
Preu mensual
Franja horària de 07:30 a
09:00: 5 dies: 38 €, 4 dies:
31 €, 3 dies: 23 €, 2 dies: 16
€, 1 dia:10 €, Esporàdic: 4€
Franja horària de 08:15 a
09:00: 5 dies: 19 €, 4 dies:
16 €, 3 dies:12 €, 2 dies: 9
€, 1 dia: 5 €, Esporàdic: 2€

EMPRESA

OBSERVACIONS

-Opció fixes i esporàdics.
-2 Franges horàries
-Diferents activitats
(*) rebuts domiciliats per Aula
Aula
en M:15/09, 15/12 i 15/03.
Recursos
T:01/10, 01/01 i 01/03.
Preu mensual
Educatius
-10 euros material en primer
Franja horària de 16:45 a
rebut
18:15: 4 dies: 40 €, 3 dies:
31 €, 2 dies: 22 €, 1 dia:
13€, Esporàdic: 4
Franja horària de 16:45 a
17:30: 4 dies: 20 €, 3
dies:16 €, 2 dies: 11 €, 1 dia:
8€, Esporàdic: 2€

Vocalia i contacte

Vocal: Marta Juan
Contacte:
martajg10@gmail.com

. FULL INSCRIPCIO A:
aulalleure@gmail.com
Nomes en el cas de que no
es pugui gestionar per mail
es podrà fer de manera
presencial el dia 7 de
setembre aprofitant la
reunió inici de curs de
l’escola.
Com que el servei comença
el dia 12 de setembre
(primer dia de classe, les
inscripcions s’han de
realitzar com molt tard el
dia 7 de setembre)

(*) rebuts domiciliats per Aula

CONDICIONS
Cal ser soci de l’AMPA per gaudir de les activitats i serveis.
S’ha d’estar al dia de pagament per poder inscriure’s.
Els preus inclosos són orientatius. Els preus finals i les activitats que es puguin dur a terme poden dependre del nombre final d’inscrits. Si no s’arriba al nombre mínim d’inscrits establert
per l’empresa organitzadora, l’activitat no es podrà dur a terme i us serà comunicat en finalitzar el cicle d’inscripcions.
Si us plau, mantingueu al dia les vostres dades per facilitar les gestions de tresoreria i comunicació.
En cas de qualsevol dubte contacteu amb la vocalia de l’activitat. Contactar amb el vocal per consultar disponibilitat de places un cop iniciada l’activitat.

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 2017-2018
Data actualització: 28/08/2017
Pàgina 6 de 6
extraescolarsturonet@gmail.com

INSCRIPCIONS:
Inscripcions divendres 15 de setembre a les 17h al pati de l’escola, portant un Full d’inscripció a activitats extraescolars, per activitat i inscrit/a i pagar en efectiu la matricula de 10 €
d’inscripció en concepte de reserva de plaça, per tant, no es retorna si us esborreu de l’activitat. És imprescindible que indiqueu el núm. De targeta sanitària al full d’inscripció (4 lletres i
10 núm.) i la informació sobre salut i autoritzacions. S’han establert aquestes condicions pel garantir el correcte desenvolupament de totes les activitats.. La inscripció a les acollides
s’inicia ja abans del dia 12 de setembre enviant el full al correu indicat.
condicions pel garantir el correcte desenvolupament de totes les activitats. La inscripció a les acollides s’inicia ja abans del dia 12 de setembre enviant el full al correu indicat.
PAGAMENTS
El cobrament dels cursos via AMPA es fa per domiciliació bancària, ( cobrament en 3 parts del preu del curs). Les activitats cobrades per L’AMPA son: Handbol i cuina, la resta d’activitats
seran domiciliades directament per les empreses contractades tal i com indica al full i descripció de cadascuna de les activitats. Per donar-se de baixa cal avisar per escrit almenys 15 dies
abans de la següent quota. Un cop carrega el rebut, no es retornarà. En cas que la baixa causés perjudici de la resta d’inscrits es cobrarà la quota íntegra.

