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INFORMACIONS ACTIVITATS EXTRAESCOLARS  

 

• La coordinació d’activitats extraescolars serà organitzada per Montserrat 

Carreño: mcarreno@escolalagleva.cat 

• Durant el mes de setembre es formalitzaran les inscripcions de totes les 

activitats extraescolars 

• En el moment de la inscripció caldrà fer un pagament com a bestreta de 

10 € per cada activitat. Aquesta quantitat serà retornada al finalitzar el 

curs. Si es deixa l’activitat a mig curs, no es retornarà. 

• Els alumnes no escolaritzats a l’escola Mare de Déu de la Gleva faran una 

aportació inicial de 15 € en concepte d’assegurança de curs, excepte si 

l’activitat ja requereix una mutualització. 

• Les activitats es realitzaran tot i que el grup quedi reduït per qualsevol 

motiu (colònies escolars, sortides, …) 

• Les activitats extraescolars s’inicien el dia 1 d’octubre i la seva durada és 

fins l’últim dia de curs. Exceptuant el servei d’acollida matinal (que 

s’ofereix de dilluns a divendres) i l’escola de música que començarà el 

primer dia de curs.   

• El mes de setembre i juny es cobra la quota sencera de l’activitat. 

• Si alguna activitat tingués algun nombre d’inscrits molt reduït, i no arriba 

als mínims establerts, s’haurà de suprimir. 

• Des del dia 1 de juny al dia 14 de setembre les inscripcions a les 

activitats extraescolars es podran realitzar a través de la plataforma 

online Clickedu. 

      A partir d’aquest dia les inscripcions es realitzaran a secretaria de l’escola  

      sempre que hi hagi places a les activitats. 



ACTIVITATS PER 

ETAPES 

Infantil 

Secundària 

Primària 

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

Clip Clap P3 Clip Clap P4-P5 Esports Avent. Multi-esport

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

conversa anglès conversa anglès conversa anglès Clip Clap (1r-2n) Esports Avent.

conversa anglès Escacs Multi-esport (3r-6è) Multi-esport (1r-2n) Cambridge

Cant Coral

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

Cambridge conversa anglès conversa anglès Cant Coral Esports Avent.

Volei Cambridge

Escacs

 

SERVEI D’ACOLLIDA MATINAL I DE TARDES 

 

DIES: Dilluns a divendres, de 8 a 9 i de 17 a 18 h. 

PREU: 30 € / mes de 4 a 5 dies per setmana 

20 € / mes de 2 a 3 dies per setmana 

17 € / mes  1 dia per setmana 

5 € hora esporàdica 

(per cada franja d’acollida: matí o tarda) 

EDATS: De P3 a 6è 

 



Activitats esportives 

MULTI-ESPORT 

DIES:  

Dijous de 17 a 18h. (P3 a 2nde primària) 

Dimecres de 17 a 18h. (3r a 6è de 

primària) 

PREUS: 17 € 

 

Dies esporàdics: 5 € / dia 

EDATS: de P3 a 6è 



 

 

ESPORTS D’AVENTURA 

DIES: 

Divendres de 17 a 18.30 h. (2n de primària a 

ESO) 

Dimecres de 17 a 18.30 h. (P3 a 1r de 

primària) 

 

PREU: 20 € mensuals 

S’inclouran sortides d’esports d’aventura. 

 

 

Activitats esportives 

VOLEI MIXTE 

Dimarts de 17 a 18.30 h. 

PREU: 20 € mensuals  

EDATS: ESO nois i noies. 

ESCACS 

Dimarts de 14 a 15 h. 

PREU: 15 € mensuals  

EDATS: Primària i ESO 



CAMBRIDGE 
(preparació exàmens oficials) 

DIES: 

 FLYERS: Dilluns i Divendres de 14 a 15 h. 

PET: Dilluns i Dimecres de 14 a 15 h.  

PREUS: 35 € / mensuals 

45 € material / anual 

 

EDATS: de 3r de primària a ESO 

 

Activitats d’idiomes 

 

CLIP CLAP English for Kids 

DIES:  

P3 Dilluns de 17 a 18 h. 

P4 a P5 Dimarts de 17 a 18 h. 

1r i 2n  Dijous de 14 a 15 h. 

www.clipclap.es 

PREUS: 18 € / mensuals 

Material: 40 € anual 

 



Activitats d’idiomes 

CONVERSA  EN  ANGLÈS PER ALUMNES 
 

EDATS: De 3r de primària a ESO 

Iniciació a la conversa 

Dilluns de  14 a 15 h. 

 

Nivell avançat 

Dimarts o dimecres de 14 a 15 h. 

Grups reduïts de 3 a 5 alumnes.  

PREUS: 25 € mensuals (1 dia per setmana) 

Professora nativa (auxiliar de conversa) 



 

INSTRUMENT MUSICAL 

-Escola semi integrada de música- 

Instruments: Piano, trompeta, flauta travessera, 

violí, clarinet, percussió i cello. 

DIES: horaris a concretar. 

 Classes individuals 

PREUS 30 minuts/set.: 60 €/mes 

45 minuts/set.: 90 €/mes 

Llenguatge musical ESO: 60 €/mes 
Més informació : consulteu díptic 

de l’escola semi integrada de música  

Matrícula: 25 € 

 

Cant Coral 

Dijous de 14 a 15 h. (de 5è a E.S.O.) 

PREU: 7€ mensuals 

Escola de música 



Festes d’aniversari 

  Les festes s’organitzen els divendres a la tarda  

17:00  · Benvinguda i maquillatge (el enen que fa l’aniversari decidirà el motiu del maquillateg) 

· Dues Activitats: maquillatge i jocs d’interior. 

17:45 · JOCS D'EXTERIOR (en cas de mal temps, al gimnàs) 

18:15 · Berenar 

18:30 ·JOCS D'EXTERIOR (en cas de mal temps, al gimnàs) 

19:00 · Celebració de l'aniversari (rebuda de pares i mares) 

           -Pastís d'aniversari i regal 

19:30 FI DE FESTA 

Preus  Festa aniversari   

Un nen 140€ 

Dos nens (100€ cada família) 200€ 

Alumnes que no siguin de la classe 

(excepte germans del nen/a que celebri la festa) 

6€ 

El preu inclou: 
• Monitoratge fins a les 19:30 

• Berenar (3 sandvitxos petits, patates xips i 1 suc / cacaolat / aigua) 

• Pastís d'aniversari 

• Material de jocs i activitats 

• Fotografia de record del grup al nen/a que fa l'aniversari  

    (s'entrega dies posteriors) 

 

L’organització de festes d’aniversari és un servei 

exclusivament per alumnes de l’escola la Gleva que vulguin 

celebrar el seu aniversari a l’escola amb els companys i 

companyes de la seva classe. 

CONSULTEU EL DÍPTIC INFORMATIU. 



DADES PERSONALS 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

ACTIVITATS EN LES QUE S’APUNTA: 

Data d’alta Activitat Dies 

   

   

   

   
   

 

 Autoritzo a l’ Escola la Gleva a enregistrar fotografies dels nens/es i poder utilitzar-les exclusivament en la difusió  

d’aquestes activitats, a través dels diferents espais de comunicació digital pertanyents a la Fundació. 

WEB ESCOLA: AUTORITZO SÍ / NO 

XARXES SOCIALS: AUTORITZAO SÍ / NO 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Autoritzo a l’escola la Gleva el cobrament mensual de la o les activitats extraescolars inscrites a través de la Domiciliació bancària: 

 

NÚMERO DE COMPTE CORRENT                                
 IBAN           Entitat      Oficina      Nº Ctrl.  oficina                    

---- 
Núm. de C.C. 
 

NOM I COGNOMS  DEL TITULAR:            DNI                             SIGNATURA CONFORMITAT: 
 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                   Recordeu que aquesta inscripció comporta una bestreta de 10 € per activitat que serà 

                   retornada a final de curs si l’alumne finalitza l’activitat el darrer dia de juny. 

En cas de despuntar-se al llarg del curs d’alguna activitat, cal omplir el full de notificació de baixa i signar-lo els pares/tutors. 

 

PODEU PORTAR LA INSCRIPCIÓ DE LES EXTRAESCOLARS DURANT EL MESOS DE JUNY, JULIOL DE 9 A 13 HORES I 

 DURANT EL SETEMBRE FINS EL DIA 14 DE SETEMBRE DE 2018 

INICI DE LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS: 1 D’OCTURE DE 2018 

(Excepte Acollida  que s’inicia el 12 de setembre de 2018) 

 

Nom i Cognoms.......................................................................................... ............................................................. 

 

Curs...............................Edat......................Data de Naixement..................................DNI......................................... 

. 

Escola /Institut............................................................................................................. ........................................... 

 

Adreça ......................................................... ...............................CP...................Població... .................................... 

 

Telèfons de contacte ......................................................................................................................................... ...... 

 

Adreça electrònica ......................................................................................... ......................................................... 

 

Nom dels Pares/Tutors ...................................................../.......................................... ............................................ 

Full d’inscripció activitats extraescolars 

Curs escolar 2018-2019 


