
 
 
 
 
 
 

Barcelona, 13 de setembre de 2018 
 
Benvinguts/des de nou! 

 

Un any més us fem arribar la informació sobre les activitats extraescolars que hem organitzat des de l’AMPA. 

A la pàgina web de l’escola www.escolanausica.cat posem a disposició de tots els pares i alumnes de l’escola                  
el calendari d’activitats extraescolars, on hi trobareu totes les activitats programades per aquest curs. 

Volem recordar-vos que totes les activitats són lúdiques, optatives i responen a les demandes realitzades pels                
pares i mares de l’escola. 

Està previst que les activitats comencin el dilluns 1 d’octubre i que acabin el divendres 31 de maig. 

Les activitats tenen una durada de 8 mesos i es cobraran mensualment. El preu que figura a la taula és el                     
del rebut mensual. Els preus de les activitats podran ser modificats en funció del nombre de nens apuntats                  
a cadascuna d’elles. 

S’’aplicarà un 7% de descompte/alumne a les famílies nombroses i monoparentals. 

Es tanca el periode d'inscripció el proper Dimarts 25 de setembre. 

Us demanem que procureu emplenar la butlleta de manera completa i clara i que, per a la bona                  
organització i bon funcionament de les activitats, respecteu les dates de lliurament. 

En cas de donar-vos de baixa, es cobrarà la totalitat del trimestre. 

 

● Les places són limitades i les activitats només es podran dur a terme si hi ha un nombre mínim d’alumnes                    
inscrits 

● En totes les activitats, els rebuts es cobraran al mateix número de compte dels rebuts de l’escola. En cas                   
contrari, heu de notificar-ho a l’escola.  

● Tots els preus indicats fan referència a preu mensual.  Els preus de les activitats podran ser modificats en 
funció del nombre de nens apuntats a cadascuna d`elles. 

 

Per a qualsevol dubte o aclariment us podeu adreçar al correu: ampa_nausica@yahoo.es  
 

Moltes gràcies i fins aviat! 

 

http://www.escolanausica.cat/


PROPOSTA D’ACTIVITATS EXTRAESCOLARS CURS 2018-2019 

 

Activitat Curs Dies Horari Preu/mes 

Jocs motrius 
P3,P4 i 

P5 
Dilluns  17:15h a 

18:15h 20€ 

Gimnàstica esportiva P5 Dimecres 17:15h a 
18:15h 20€ 

Iniciació a l’esport P5 Dijous  17:15h a 
18:15h 20€ 

Grup futbol  I * 
Grup futbol  II * 

3r a 6è  

Dimarts i 
Dijous  

18:30h  a 
20:00h 

18:30h  a 
19:30h 

40€ 

Grup futbol III * 1r i 2n Dijous  18:30h a 
19:30h  40€ 

Grup Vòlei 3r a 4t  Dilluns  17:15h a 
18:15h 44€ 

Grup Vòlei 

 
5è 

Dilluns 
Dimecres 

17:15h a 
18:15h 

18:15h a 
19:15h 

44€ 

Grup Vòlei 

 
6è 

Dilluns 
Dimecres  

18:15h a 
19:15h 

17:15h a 
18:15h 

44€ 

Escacs 1r i 2n Dilluns 14h a 15h 20€ 

Escacs 
3r i 4t 
5è i 6è 

Dimecres 
Dimecres 

14h a 15h 
13h a 14h 

20€ 

Titelles – contes (teatre) P-5 Dijous 14h a 15h 27 € 

Contes representats 
(teatre) 

1r  
 2n 

Dimarts  
Dijous  

14h a 15h 
13h a 14h 

27 € 

Ioga** 
P3 a P5 
1r a 3r 
4t a 6è 

Dilluns 
Dimecres 
Dimecres 

14h a 15h 
14h a 15h 
13h a 14h 

27 € 

Iniciació al teatre 
3r  
4t 

Dijous  
Dimarts 

13h a 14h 
13h a 14h 

27 € 

Teatre 
5è 
 6è 

Divendres 
Divendres 

13h a 14h 
14h a 15h 

27 € 

Robòtica 
P4 i P5 
1r a 3r 
4t a 6è 

Dimecres 
Divendres 

Dijous 

14h a 15h 
13:00h a13:50h 
13:00h a 13:50h 

47 € 

Gimnàstica esportiva 
1r i 2n 

3r a  6è. 
Dimarts  
Dijous  

17:15h a 18:15h 
17:15h a 18:15h 20 € 

Bàsquet*** 4rt a 6è 
Dimarts i  

Dijous  
17:15h a 18:30h 

55 € 



Batucada Familiar Dilluns 18:45h a 19:45h 20€ 

Música (Escola Virtèlia)  P4 i P5 Dimarts o 
Divendres 

14:00h a 15:00h 
43,31 

Música (Escola Virtèlia) 1r i 2n 
Dimarts i 
Dimecres 

13:00h a 13:50h 
13:00h a 13:50h 

74,17 
 

Costura  2n a 6è 
Dijous o 

Divendres 
14:00h a 15:00h 
14:00h a 15:00h 20€ 

 
*Futbol i bàsquet: Per aquestes activitats serà necessària la implicació dels pares i un compromís en 
l’assistència als partits de fora de casa, que poden ser en divendres tarda i/o dissabte.  Fútbol es farà a 
l`Institut Menéndez y Pelayo  
**Ioga: El grup ha de ser d’un mínim de 6 persones i un màxim de 12.  
***Bàsquet: L’equipació per a l’activitat no està inclosa al preu mensual i és de 53€/curs. Es farà a la escola 
Els Arcs. 
 
L’essència de l’activitat és el foment de la participació de tots els nens i nenes, envers la competitivitat. 
 
 


