
Programa d'activitats extraescolars curs 22-23

ACTIVITATS D'EDUCACIÓ INFANTIL i PRIMÀRIA

Activitats motrius Places €/mes (x10)

Joc i esport (escollir 1 dia) P3 i P4 (18-19) dilluns o dimecres 17 a 18 20/dia 16,20

Iniciació esportiva (escollir 1 dia) P5 (2017) dl o dt o dc 17 a 18 10/dia 16,20

Mou-te ballant P5 (2017) dijous 17 a 18 10 16,20

Recreació amb patins P4 i P5 (17-18) divendres 17 a 18 10 16,20

Activitats motrius (2 dies)* segons activitat dies escollits 17 a 18 - 22,40

* Combina com vulguis dos activitats d'educació infantil 

Escoles esportives Places €/mes (x10)

Multiesport 1r i 2n (15-16) dimarts o dijous 17 a 18 15/dia 16,20

Multiesport 1r i 2n (15-16) dimarts i dijous 17 a 18 - 22,40

Danses urbanes 1r i 2n (15-16) dimarts o dijous 17 a 18 15/dia 17,20

Danses urbanes 1r i 2n (15-16) dimarts i dijous 17 a 18 - 24,40

Futbol sala i bàsquet escola 2n (2015) dimarts i dijous 17 a 18 15 26,00

Karate                                                 1r a 4t (13-16) dilluns i dimecres 17 a 18 15 25,10

Escacs 1r a 6è (11-16) dimarts 17 a 18 15 23,70

Patinatge artístic iniciació 1r a 3r (14-16) divendres 17 a 18 15 17,20

Patinatge lúdic (*) 1r a 3r (14-16) divendres 17 a 18 15 16,20

(*) Activitat desenvolupada a les pistes cobertes del Parc de Joan Miró.

Esports individuals Places €/mes (x10)

Danses urbanes 3r a 6è (11-14) dimarts i dijous 17 a 18 15 24,40

Patinatge lúdic esportiu (*) 4t a 6è (11-13) divendres 17 a 18 15 16,20

Patinatge artístic 1 (*) 3r i 4t (13-14) dimarts i dijous 17 a 18 15 26,30

Patinatge artístic 2 (*) 5è i 6è (11-12) dimarts i dijous 17 a 18 26,30

Patinatge artístic 2 + comp. CEEB (*) 5è i 6è (11-12) dimarts i dijous 17 a 18 29,50

(*) Activitat desenvolupada a les pistes cobertes del Parc de Joan Miró.

Esports col·lectius Places €/mes (x10)

Futbol sala pre benjamí mixt (*) 3r (2014) dilluns i dimecres 17 a 18 13 32,70

Futbol sala benjamí mixt 4t (2013) dilluns i dimecres 17 a 18 13 32,70

Futbol sala pre aleví mixt (*) 5è (2012) dilluns i dimecres 17 a 18 13 32,70

Futbol sala aleví mixt (*) 6è (2011) dilluns i dimecres 18 a 19 13 30,60

Bàsquet benjamí mixt 3r i 4t (13-14) dimarts i dijous 17 a 18 13 34,20

Bàsquet pre aleví mixt 5è (2012) dimarts i dijous 18 a 19 13 32,20

Bàsquet aleví mixt 6è (2011) dimarts i dijous 18 a 19 13 32,20

(*) Activitat desenvolupada a les pistes cobertes del Parc de Joan Miró.
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ACTIVITATS D'EDUCACIÓ INFANTIL i PRIMÀRIA

Activitats tecnològiques Places €/mes (x10)

Robòtica 1r a 3r (14-16) dilluns 16.45 a 18.15 10 29,40

Activitats expressives i creatives Places €/mes (x10)

CreArt (canta-balla-expressa't) P3 (2019) dimarts 17 a 18 10 16,20

CreArt (canta-balla-expressa't) P4 (2018) dimarts 17 a 18 10 16,20

Percussió P3 a P5 (17-19) dijous 17 a 18 10 27,60

Percussió 1r a 6è (11-16) dimecres 17 a 18 13 27,60

Teatre musical 1r a 3r (14-16) dimecres 17 a 18.30 13 31,50

Teatre musical 4t a 6è (11-13) dilluns 17 a 18.30 13 31,50

Dibuix i pintura 1r a 6è (11-16) dimarts 17 a 18 13 19,30

Activitat adults Places €/mes (x10)

Zumba adults dimecres 19 a 20 15 15,20

L'alumnat de l'Escola Joan Miró que realitzi activitat a primera hora serà recollit a les 16.30 h pel monitor/a. 

Els participants que realitzin activitat al parc a partir de les 18 h hauran d'anar directament a les pistes.

Atenció a les famílies

Telefònicament De dilluns a dijous de 17 a 18.30 hores trucant al 627 590 169

Presencialment Horari durant setembre: De dilluns a dijous de 17 a 18.30 h

Horari a partir d'octubre: Dimarts i dimecres de 17 a 18.30 h

e-mail contacta@ae-eixample.cat

Les activitats poden variar d'horari, anul·lar-se o obrir-se'n de noves en funció de les inscripcions i la

disponibilitat d'espais.

Per a qualsevol consulta, modificació de dades, alta, canvi o baixa d'una activitat, cal adreçar-se al

coordinador d'activitats extraescolars esportives David Fernandez:

L'alumnat que realitzi activitat a primera hora al Parc de Joan Miró serà acompanyat pel monitor/a. Les

famílies els hauran d'anar a recollir a les pistes del parc.

Informació

mailto:contacta@ae-eixample.cat
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Inscripcions juny online   www.ae-eixample.cat

Es podran consultar els inscrits de cada activitat a partir de la segona quinzena de juliol al nostre web.

Inscripcions agost - setembre online   www.ae-eixample.cat

Es podran consultar els llistat final d'activitats i els inscrits el 6 de setembre al nostre web.

Inscripcions presencials

A partir del 7 de setembre, inscripcions de places lliures.

Cal adreçar-se al coordinador en el dia i horari d'atenció a les famílies.

Requisits:

Dades bancàries (IBAN) per tramitar la domiciliació dels rebuts mensuals (x10).

Estar al corrent de pagament del curs 21-22 i anteriors

Activitat amb competició:

Inici de les activitats Dilluns, 12 de setembre

Reunió informativa Dijous, 16 juny a les 18.30 h. online o presencial
 https://us06web.zoom.us/j/89029759876?pwd=QUxzVVpoeXpqM05SWTBmMEJ1a0hDZz09

En cas necessari les places s'adjudicaran per sorteig. Es prioritzaran primers, els alumnes de P3 i segon la resta

d'inscrits. Només trucarem a les famílies afectades pel sorteig.

En cas que els inscrits en una activitat sigui superior al nombre de places que s'ofereixen, es prioritzaran primer,

l'alumnat de l'Escola Joan Miró matriculats l'any anterior i segon, els alumnes d'altres escoles. En ambdós casos amb

continuïtat esportiva (mínim sis mesos). En cas necessari, l'adjudicació de les places es resoldrà per sorteig. Només

trucarem a les famílies afectades pel sorteig.

Sol·licitud de subvencions per a infants i adolescents de 6 a 17 anys (nascuts del 2004 al 2016) per a la pràctica

esportiva fora d'horari escolar, demaneu informació a partir del 7 de setembre al vostre coordinador/a, adreceu-vos a

contacta@ae-eixample.cat o truqueu al 93 515 00 55.

Del 29 d'agost a l'1 de setembre

Alumnes de P3 de l'Escola Joan Miró i inscripcions de places lliures que hagin quedat de juny sense preferència.

Assegurança CEEB (domiciliat al mes de novembre). La quota variarà en 

funció de l'edat del participant.

10,00 € (1r pagament - Independentment del nombre d'activitats) 

Preferiblement amb targeta de crèdit.

Del 13 al 20 de juny

Inscripcions

https://us06web.zoom.us/j/89029759876?pwd=QUxzVVpoeXpqM05SWTBmMEJ1a0hDZz09

