
INSCRIPCIÓ I NORMATIVA

INSCRIPCIÓ PER RIGURÓS ORDRE 
D’ARRIBADA
Inici inscripcions: Dilluns, 12 de setembre.
Finalització inscripcions: Divendres, 23 de 
setembre.
A través del nostre aplicatiu d’inscripcions 
online que trobareu a la web:
inscripcions.somvalors.com

Els grups complets es tancaran i aquelles 
persones que s’apuntin amb posterioritat 
quedaran registrats a la llista d’espera.

VOLS APUNTAR-T’HI? 

Junt amb el díptic, rebreu un full amb les 
instruccions detallades per tal de dur a 
terme la inscripció del vostre infant a les 
activitats escollides. 

El codi del centre que caldrà introduir a la 
pàgina d’inici de l’aplicatiu per accedir a les 
activitats al centre és: VALL1010

C.E. VALLDAURA

Activitats Extraescolars
2016-17

.

 Les places són limitades i es reserven per 
ordre d’inscripció.
· Si en una activitat no hi ha suficient 
nombre d’inscrits es suprimirà.
· Els alumnes no inscrits en cap activitat no 
podran romandre a les instal·lacions de 
l’escola.
· Un cop complet el grup o equip, els nous 
inscrits passaran a la llista d’espera fins a la 
confecció d’un altre grup o equip.
· Si no s’especifica el contrari, es formaran 
els grups o equips a partir dels criteris 
establerts l’any anterior. Els alumnes que 
s’inscriguin per primera vegada a les activi-
tats, o canviïn d’activitat respecte al curs 
anterior se’ls assignarà el grup-equip més 
adient segons el nombre de components. 
No cal recordar, que es participi en un grup 
o altre, tots som companys de la mateixa 
escola.

ACTIVITATS

· Des del 3 d’octubre al 21 de juny.

NORMATIVA FUNCIONAMENT

· Els dies de pluja NO suspenem les activi-
tats. Hi ha activitat alternativa.
· Les activitats extraescolars segueixen el 
calendari escolar de l’escola.
· És necessari venir equipat per a les activi-
tats que ho requereixen.
· En cas d’absència a l’escola agrairíem una 
nota dels tutors o dels pares amb la seva 
conformitat.
· Si un apuntat/da té faltes injustificades a 
les activitats, l’entitat organitzadora avisarà 
a la família.
· Les sessions no són públiques i no es pot 
accedir als recintes escolars mentre les 
activitats s’estiguin desenvolupant.
· En cas de donar-se de baixa d’una activi-
tat, s’haurà d’omplir la butlleta de baixa que 
haurà de recollir al despatx de l’AMPA. 
Aquest tràmit és imprescindible per deixar 
de carregar els rebuts bancaris, i s’haurà de 
fer durant la quinzena del mes anterior.
· Un rebut retornat tindrà un càrrec de 2€. 
Si teniu la previsió que vindrà retornat 
aviseu-nos i retrasaríem el gir.
· La direcció es reserva el dret de possibles 
canvis d’horaris si es presenten incompati-
bilitats de darrera hora a l’àmbit escolar.

NORMATIVA GENERAL ACTIVITATS

Del 12 al 23 de setembre
parla amb la coordinadora,

la Greta, pels AJUTS ECONÒMICS!

Del 3 d’octubre al 21 de juny

www.somvalors.com

info@somvalors.com

c/ Santa Engracia 110

Tel: 934 274 734 (Valors)

REUNIÓ INFORMATIVA
DIVENDRES 16/9 A LES

17:00h



ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
Activitat                 

Diverjoc

Contacontes

Futbol Sala

Futbol Sala

Futbol Sala

Patinatge

Gim. Rítmica

Funky

Funky

Zumba

Zumba

Anglès

Anglès

Teatre

Guitarra

Bàsquet    Basket BNB - contactar amb Aaron Torres 695300432 basquetnoubarris@gmail.com
Natació Sincronitzada - contactar amb David 625447751 david@sincrogestio.com 

+10€ de material e instal·lacions en totes les activitats.
* Preu trimestral amb CEEB.
Zumba: 40€ si es fa un dia d’activitat 60€ els dos dies.

Destinataris

P3 a 2n EP
P3 a P5
1r i 2n EP
3r a 6è EP
ESO i Batx.
Primària i ESO
P3 a 6è EP
Primària
ESO
3r a 6è EP
Adults
P3 a Batx.
P3 a Batx.
P5 a ESO
1r EP a ESO

Dies

DM-DJ
DLL-DC
DM-DJ
DM-DJ
DM-DJ
Divendres
DLL-DC
Divendres
Divendres
DM
DM-DJ
DLL-DC
DM-DJ
Dilluns
Dilluns

 Horari

17.00 a 18.15
17.00 a 18.15
17.00 a 18.15
17.00 a 18.15
18.15 a 19.15
17.00 a 18.30
17.00 a 18.15
17.00 a 18.30
16.00 a 17.00
18.15 a 19.15
19.15 a 20.00
17.00 a 18.15
17.00 a 18.15
17.00 a 19.00
14.00 a 15.00

INFORMACIÓ

El màxim de participants per cada activitat és de 15 alumnes.

El número mínim per obrir l’activitat és de 8 participants.

Inici d’activitats: dilluns 3 d’octubre.

Finalització de les activitats: 21 de juny.

El cobrament es farà en 3 trimestres: 5/11, 5/2 i 5/5 

         
Del 12 de setembre al 23 de setembre del 2016

 INSCRIPCIÓ

C.E. VALLDAURA

DIVERJOC
Activitats orientades al desenvolupament de l’esquema corporal dels nens/es (coordinació, 

lateralitat, equilibri, orientació espaial, ...) basades en el joc i la diversió.

CONTACONTES

Mitjançant el món dels contes , treballarem la imaginació i la creativitat, tot gaudint de les 

històries clàssiques i modernes.

FUTBOL SALA
Coneixement i introducció al futbol. Iniciació i perfeccionament de la tècnica i la tàctica 

aplicada a l’esport.

Preu trimestre

70€ + 10€
70€ + 10€
70€ + 10€

80€ o 90€*+ 10€

115€*
58€ + 10€
70€ + 10€
58€ + 10€
58€ + 10€

42,50€ + 10€
40€ 0 60€

110€ + 10€
110€ + 10€
74€ + 10€

62,50€ + 10€

Preu trimestre
no socis

80€ + 10€
80€ + 10€
80€ + 10€

90€ o 100€* + 10€

125€ + 10€
68€ + 10€
80€ + 10€
68€ + 10€
68€ + 10€

52,50€ + 10€
50€ o 70€
120€ + 10€
120€ + 10€
84€ + 10€

72,50€ + 10€

FUTBOL SALA (ESO i BATX.)
Increment del nivell de destresa del futbol, aplicant aquests coneixements durant el campionat 

del CEEB

PATINATGE
Activitats on es treballen les destreses motrius pròpies de l’activitat, creant diferents accions

Eng
lis

h

GIM. RÍTMICA
Treball de l’esquema corporal mitjançant la música, per desenvolupar la creació estètica.

FUNKY

Amb el desenvolupament de les habilitats pròpies d’aquest ball modern, crearem les més 

variades coreografies.

ZUMBA

Treball físic acompanyat de la música més actual.

ANGLÈS

Aprenentatge de la llengua anglesa de forma dinàmica i creativa.

TEATRE

Treballar el teatre amb tallers de maquillatge, escenografia i vestuari.

GUITARRA

Aprendre a tocar aquest instrument de manera fàcil i divertida.


