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Dates inscripcions: Des de l’1 de juny fins el 15 de juliol i de l’1 al 25 de setembre.  
On-line: Omplint el formulari d’inscripció a la pestanya d’extraescolars a la nostra 
web: www.viudinamic.org. 
 
Documentació que cal aportar per a realitzar la inscripció: 
• Fitxa d’inscripció complimentada i signada  

• Fotocòpia de la targeta sanitària de l’infant participant.  

• Fotocòpia del DNI o NIE de l’adult que signi l’autorització.  
• Comprovant pagament quota soci AMPA. 
 
Inici de les activitats: Les activitats s’iniciaran la setmana del 5 d’octubre de 2020.  
 
Fi de les activitats: Darrera setmana amb horari habitual abans de la jornada 
intensiva del juny de 2021. 
 
Forma de pagament: El pagament de l’activitat serà mensual. Entre l’1 i el 7 de 
cada mes es passarà el rebut bancari domiciliat.  

 
Normativa de les activitats: www.viudinamic.org 

Telèfons d’Informació i consultes  
93.357.35.19 / 671.676.699  

 

extraescolars  
    

   

 

 

 

INFORMACIÓ I InscripcionS     metodolOgia pedagògica 

                                                                 

                                                         
 

 

Activitat 
 

Cursos 
EN funció de la participació es podran dividir els 

grups més específicament segons el curs 

 

Dies i horaris 

Iniciació Esportiva P3 // P4 – P5 Dilluns de 16:30h a 18h 

Creativitat i expressió manual P3 – P5 Dilluns de 16:30h a 18h 

Iniciació balls moderns P3 – P5 Dimarts de 16:30h a 18h 

Iniciació al teatre P3 – P5 Dimecres de 16:30h a 18h 

Discovering English P3 // P4 – P5 Dijous de 16:30h a 18h 

Ioga i Psicomotricitat P3 – P5 Dijous de 16:30h a 18h 

Iniciació al Circ P4 – P5 Divendres de 16:30h a 18h 

Iniciació al Patinatge P4 – P5 Divendres de 16:30h a 18h 

Judo Primària Dilluns i/o Divendres de 16:30h a 18h 

Hip - Hop Primària Dilluns de 16:30h a 18h 

Robòtica1 1r a 3r Dilluns de 16:30h a 18h 

Futbol Primària Dimarts de 16:30h a 18h 

Teatre Primària Dimarts de 16:30h a 18h 

Còmic i Manga Primària Dimarts de 16:30h a 18h 

Patinatge Primària Dimecres  de 16:30h a 18h 

Circ Primària Dimecres de 16:30h a 18h 

Guitarra Primària Dimecres de 16:30h a 18h 

Robòtica 4rt a 6è Dimecres de 16:30h a 18h 

Ioga2 Primària Dijous de 16:30h a 18h 

Escacs Primària Dijous de 16:30h a 18h 

Música i Cant Primària Divendres de 16:30h a 18h 

Rap: El poder de la paraula3 4rt a 6è Divendres de 16:30h a 18h 

 
 

QUADRE DE PREUS 

 
 

Socis de 
l’AMPA 

NO socis 
de l’AMPA 

1 activitat 22,00€ 27,00€ 

2 activitats 35,00€ 40,00€ 

3 activitats 46,00€ 51,00€ 

4 activitats 55,00€ 60,00€ 

5 activitats 62,00€ 67,00€ 

1 Robòtica té un cost extra  de 
13€/mes 

2 Ioga té un cost extra de 5€/mes 
3 Rap: El poder de la paraula té un 
cost extra de 10€/mes  

10% de descompte per famíles 

nombroses des del primer 

usuari . 

10% per al segon germà i 

consecutiu. 

Descomptes no acumulables. 

Totes les activitats proposades estan plantejades des d’objectius generals, per 

curs, i específics, per trimestre, realistes, adaptables i observables que són els que 

busquem assolir amb els i les participants que realitzen les activitats. Realitzem un 

seguiment pedagògic constant en base a aquests objectius i els treballem amb un 

enfoc clarament lúdic i participatiu. 

 
EI nombre mínim per obrir una activitat és de 10 participants. Segons Ia participació 
gIobaI de totes Ies activitats se’n podran obrir aIgunes a partir de 7-8 participants. 

EIs dies de reaIització de Ies activitats poden variar segons Ia  participació i Ies 
peticions que ens feu arribar, sempre i quan hi hagi un grup nombrós de famíIies 
interessades per poder fer eI canvi i no afecti a I'organització generaI. 

Mentre no iniciem les extraescolars, hi haurà servei d’acollida cada tarda, en horari 
d’extraescolar, des del 1r dia del curs fins el 2 d’octubre, per un cost de 30€ (tot el 
període complet) o per 3€/dia de manera esporàdica. 

TOTS ELS I LES PARTICIPANTS QUE REALITZIN LA INSCRIPCIÓ DEFINITIVA A LES 
EXTRAESCOLARS DURANT ELS MESOS DE JUNY I JULIOL GAUDIRAN DEL SERVEI 
D’ACOLLIDA DE TARDES OBERT DURANT EL MES DE SETEMBRE DE MANERA 
GRATUITA.  

Si arribem als 140 participants inscrits a les extraescolars gestionades per 
l’Associació Dinàmic, es posarà a la disposició de les famílies i del projecte una 
persona per exercir de la coordinació presencial durant tres tardes a la setmana. 

 En cas d’arribar a 160 participants, la coordinació presencial serà de 5 tardes. 

 

Altres dades d’interès   

http://www.viudinamic.org/

