
 

Extraescolars Escola Arrels-Esperança Curs 20-21 
 

ANGLÈS    

Responsable Escola Arrels-Esperança. Escola d'idiomes Kith  

Destinataris Infantil-Primària-ESO  

Horari i dies 
Infantil i primària dues sessions de 17h-18h. Dilluns-dimecres o dimarts-dijous. 
ESO dimarts i dijous 17:15h-18:15h.  

 

Observacions Per més informació: 664.767.898  d.lopez@kith.es  

BÀSQUET    

Responsable Acord amb Unió Bàsquet Llefià-Ronda  

Destinataris P5 i Primària  

Horari i dies Alumnes de P5 fins 3r. Dilluns i Dimecres de 17h a 18h  

  Alumnes de 4t fins 6è. Dimarts i Dijous de 17h a 18h  

Preu 20€/mes  

Observacions 
Gaudir d'aquest esport en un ambient d'integració, respecte i esforç individual i 
col·lectiu. Millorar els conceptes tècnics, tàctics i de reglamentació bàsica. Sense 
competició. Més informació: arturo.saloni@gmail.com 

 

Nºalumnes Mínim 10 - màxim 25  

LOGOPÈDIA  

Destinataris Infantil-Primària-ESO  

Horari i dies Migdies 13h-15h  

Preu 150€/mes d'octubre a maig( Preus pendents de confirmar)*   

Observacions 
Dues sessions individuals setmanals de 30'. Fem venir un professional extern 
qualificat. Per aclarir dubtes: elsadelhort@escolesarrels.com 

 

Nº alumnes 1 per sessió  

MANUALITATS  

Destinataris Infantil i Primària             

Horari i dies Tots els dies de 17h a 18h  

Preu 10€/mes cada dia apuntat. Per exemple, si són els dilluns i dimecres serien 20€/mes  

Observacions 
La creativitat, la paciència, la perseverança, la psicomotricitat i l'autoestima són els 
beneficis que les manualitats reporten als nens. Poden apuntar-se entre 1 i 5 dies a 
la setmana però sempre han de ser els mateixos dies. 

 

Nº alumnes Mínim 10 - màxim 25 per grup  

MULTIESPORT  

Destinataris Infantil i Primària             

Horari i dies Tots els dies de 17h a 18h  

Preu 10€/mes cada dia apuntat. Per exemple, si són els dilluns i dimecres serien 20€/mes  

Observacions 
Realització de diferents tipus d’esports. Poden apuntar-se entre 1 i 5 dies a la 
setmana però sempre han de ser els mateixos dies. 

 

Nº alumnes Mínim 10 - màxim 25 per grup  

PERMANÈNCIES   

Destinataris Tots els alumnes  

Horari i dies De 7:30h a 9h, de 13h a 14h i de 17h a 18h.   

Preu 
4,7€/hora o 40€/hora si és la mateixa franja horària tot el mes. Possibilitat 
d'estar/pagar mitja hora a la meiat de preu. 

 



 
 

FULL D’INSCRIPCIÓ A EXTRAESCOLARS 
  

 
 

Jo_________________________________________ amb DNI _____________________ 

com a pare/mare/tutor legal de ______________________________________ del 

curs_____________________ sol·licito la inscripció del meu fill/a a les següents activitats 

(marcar quines i quins dies): 

 

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

Anglès Anglès Anglès Anglès   
Bàsquet (P5-3er 
prim) 

Bàsquet (4t a 
6è) 

Bàsquet (P5-3er 
prim) 

Bàsquet (4t a 
6è)   

Logopèdia Logopèdia Logopèdia Logopèdia Logopèdia 

Manualitats Manualitats Manualitats Manualitats Manualitats 

Multiesport Multiesport Multiesport Multiesport Multiesport 
 

 

 

Data i signatura: 

 

 

 

Les activitats extraescolars seran del 5 d'octubre de 2020 al 31 de maig 2021.   

Es passarà el càrrec de les activitats de la següent manera: 

* Aprox. Del 10 al 15 d'Octubre  (Octubre - Novembre - Desembre) 

* Aprox. Del 10 al 15 de Gener (Gener - Febrer - Març) 

* Aprox. Del 10 al 15 d'Abril (Abril - Maig)   

La inscripció es formalitzarà per ordre de recepció  de les inscripcions a la secretaria del centre fins el 
2 d'octubre inclòs. 
  

Les baixes s'avisaran abans del dia 15 de cada mes i es cobrarà mesos sencers. En cas de 
confinament, els primers 15 dies es seguiran abonant i no es retornarà. 

 


