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Benvolgudes famílies,  
 
 
Un any més, l’AMPA de l’Escola Torrent d'en Melis posa a la vostra disposició una àmplia 
oferta d’activitats extraescolars per a què les vostres filles i els vostres fills puguin gaudir-ne 
en el seu temps lliure. 
 
Hi trobareu tota la informació necessària per a poder fer la inscripció, tramitar les beques o 
per a poder gaudir de les portes obertes de l’inici de curs.  
 
Hem intentat recollir el màxim d’informació possible per tal de donar resposta a la major 
part dels dubtes que pugueu tenir. En el cas, però, que trobeu a faltar alguna informació o 
que detecteu alguna errada, us agrairem que ens ho fer saber. 
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FERTA D'ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 
 

 

primària 

 

 

   ___1e. a 4rt._________________________________________________________________________________ 

 
   ESCOLA DE FUTBOL 

 

 

 

   ___3er. a 6è._________________________________________________________________________________ 

 
   FUTBOL COMPETICIÓ 

 

 

 

   ___1e. a 6è._________________________________________________________________________________ 

 
   GET READY! ANGLÈS    ESCACS 

 
   JUDO      GUITARRA 

 
   HIP HOP     TEATRE PRIMÀRIA 

 
   PATINATGE     TENIS 

 

infantil  

 

 

   ___P3 a P5_________________________________________________________________________________ 

 

   GET READY! ANGLÈS    MULTIESPORTS     

 

   TENIS      BALL    

 

   ___P4 a P5_________________________________________________________________________________ 

 

   TEATRE INFANTIL 

 

   JUDO 

 

   ___P5______________________________________________________________________________________ 

 

   PATINATGE 
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Get ready! Anglès 
Adquirir coneixements de llengua anglesa  a través del joc i d'activitats lúdiques 

P3 a P5 
 
Horari 
Op. 1: dimarts |Op. 2: dijous | Op. 3: dimarts i dijous 
16:30 – 17:45   
 
60€ / 45€ (1 dia)         Es pot becar? No 
111€ / 90€ (2 dies) 
 
 
Multiesports   Tenis 
Tastet d’esports   Iniciació a la pràctica del tenis. 

P3 a P5   P3 a P5  
 
Horari              Horari 
dimarts - 16:30 – 17:45            dilluns i dimecres - 16:30 – 17:45 
 
75€ / 54€                      Es pot becar? No              129€ / 108€ Es pot becar? No 
 
 
 
 
Ball      Judo 
Aproximació al  ball per als més menuts.              Descobrir i perfeccionar aquesta art marcial 
Un ball per trimestre                

P3 a P5               P4 a P5     
 
Horari               Horari 
dimecres - 16:30 – 17:45            Op. 1: dilluns |Op. 2: dimecres | Op. 3: dimecres i diluns 
 
 
75€ / 54€  Es pot becar? No          81€ / 60€ (1 dia)         Es pot becar? No 

         111€ / 90€ (2 dies) 
        
 
Teatre infantil      Patinatge 
Divertir-se jugant a través de l’expressió oral i corporal  Aprendre de manera diferents tècniques sobre rodes 

P4 a P5       P5 
 
Horari       Horari 
dilluns - 16:30 – 17:45       dilluns i dimecres – 16:30 -17:45 
 
54€ / 75€           Es pot becar? No   93€ / 72€ Es pot becar? No 
 
 
 
 

* Tots els preus són trimestrals. 
** Les famílies sòcies de l’AMPA gaudeixen de descompte en aquests preus. 

***A les graelles les diferents tarifes estan indicades d’aquesta manera: Preu no sòcies / Preu sòcies. 

in
fa

n
til
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Get ready! Anglès    Guitarra 
Adquirir coneixements de llengua anglesa  a   Apropament al món musical 
través del joc i d'activitats lúdiques 

 
1r. a 6è.       1r. a 6è. 
 
Horari      Horari 
dimarts i dijous     dilluns i dimecres 
16:30 – 17:45       16:30 – 17:45 
 
111€ / 90€     111€ / 90€ 
Es pot becar? No     Es pot becar? No        

 
 
Escola de futbol           Futbol competició 
Iniciació al futbol sense competició                   Pràctica de futbol amb competició amb escoles de Barcelona 

1r. a 4t.                           3r. a 6è.  
 
Horari              Horari 
dimarts i dijous - 16:30 – 17:45           dimarts i dijous - 17:45 – 18:45 
 
90€ / 69€             Es pot becar? Sí                        114€ / 93€         Es pot becar? Sí 
 
 
Hip hop                   Judo 
Aproximació al  ball per als més menuts                Descobrir i perfeccionar aquesta art marcial 
Un ball per trimestre                

1r. a 6è.      1r. a 6è.      
 
Horari                 Horari 
1r. a 3r.: dimarts i dijous – 16:30 – 17:45   1r. i 2n.: dilluns i dimecres – 16:30 – 17:45 
4t. a 6è.: dimarts i dijous – 17:45 – 18:45  3r. a 6è.: dilluns i dimecres – 17:45 – 18:45 
 
87€ / 66€                     Es pot becar? Sí  111€ / 90€                       Es pot becar? Sí 
        
 
Teatre primària      Patinatge 
Introducció al món de l’expressió teatral   Aprendre de manera diferents tècniques sobre rodes 

1r. a 6è.      1r. a 6è 
 
Horari       Horari 
dijous - 16:30 – 17:45       1r. i 2n.: dilluns i dimecres – 16:30 – 17:45 
       3r. a 6è.: dilluns i dimecres – 17:45 – 18:45 
81€ / 60€             Es pot becar? Sí    

93€ / 72€ Es pot becar? Sí 
 

Tenis       Escacs 
Iniciació i/o perfeccionament d’aquest esport    

1r. a 6è.      1r. a 6è 
 
Horari       Horari 
Dilluns i dimecres - 17:45 – 18:45     1r. a 3r.: dimarts – 16:30 – 17:45 
       4t. a 6è.: dimarts – 17:45 – 18:45 
129€ / 108€             Es pot becar? Sí   75€ / 54€ Es pot becar? Sí 

pr
im

à
ri

a
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Batuka Torrent     Zumba 
 Grup de percussió del Torrent     

 
Families de l’escola    Mares i pares  
 
Horari      Horari 
2 divendres al mes    dijous 
18:30 – 19:30       19:30 – 20:30 
 
65€ per familia / curs    51€ / 30€ 
Preu aproximat        

 

Altres serveis 
 
Com cada curs, des de fa anys, hi ha un conveni amb el Martinenc per a facilitar la realització de l’activitat de 
bàsquet als infants de la nostra escola. Una persona del club de bàsquet es responsabilitza de passar a buscar 
els infants matriculats, que esperen a la biblioteca de l’escola i els acompanya al gimnàs.  
En finalitzar l’entrenament, les famílies els passen a buscar al pavelló. 

 
Bàsquet Martinenc        
Activitat del CEM Guinardó 
L’AMPA i el club ofereixen el  
servei d’acompanyament    

P4. a 6è.       
 
Horari        
Dimarts i dijous - 17:00      
        
Servei gratuït  
Per a més informació:  
93 436 47 46 –  
http://fcmartinenc.cat/proves-dacces/ 

 

Dades complementàries d’interès 
 
Per motius de viabilitat i seguretat, l’activitat de judo s’ofereix per a alumnes de P4 i P5 per a un nombre 
màxim de 5 alumnes.  
 
L’oferta inicial per a les activitats de tenis i d’escacs preveu la creació de dos grups dividits per edats. En el 
cas que el nombre d’inscripcions rebudes no permeti aquesta distribució, i sempre i quan les edats dels infants 
inscrits ho faci viable, s’obrirà només un grup en el primer torn horari: 16:30 a 17:45. 
 
 
Us recordem que heu de fer la inscripció a totes les activitats en el període indicat, també si teniu previst 
sol·licitar la beca. En el cas de què no ho feu és possible que la vostra filla o el vostre fill es quedi sense plaça, 
encara que tingueu concedida la beca; o, per exemple, que ja no pugui competir en l’equip de futbol. 
 

  

tel:436%2047%2046
http://fcmartinenc.cat/proves-dacces/
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Inscripcions 
 
Dates d’inscripció: 15 de juny a 19 de setembre de 2018. 
 
Es pot fer: 

 enviant un correu electrònic a extraescolars@ampatorrentdenmelis.cat adjuntant el formulari 
d’inscripció, signat.  

 presencialment al despatx de l’AMPA entregant el formulari d’inscripció. 
 trucant al telèfon de l’AMPA: 934502756. En aquest cas, caldrà passar a entregar el formulari 

d’inscripció en un termini màxim de 15 dies. 
 

Horari d’atenció presencial:  
     Juny: dilluns a divendres de 9:00 a 14:00. Dimarts i dijous de 16:00 a 17:00 
     Juliol: dilluns a divendres de 9:00 a 14:00. 
     Setembre: dilluns a divendres de 16:15 a 18:30 
 
 
La inscripció, en tots els casos, 
 és obligatòria. 
 I ha de realitzar-se dins del període establert. 
El nombre de places és limitat, i específic per a cada activitat.   
 
Les activitats aniran omplint-se per ordre d’entrada1. 
 
Atès que el nombre de places a les activitats és limitat, si el nombre de sol·licituds és superior però no suficient 
com per a obrir-ne un nou grup, els infants sense plaça passaran a la llista d’espera. 
En cas contrari, si les sol·licituds per a una activitat no arribessin a un mínim considerat vàlid (tant per viabilitat 
com per a què sigui entretinguda o interessant), els infants interessats també passarien a formar part d’una 
llista d’espera. 
 
Quan la previsió inicial es vegi alterada (per l’obertura de nous grups, o el tancament d’oferta per manca de 
sol·licituds) s’informarà a les famílies a través del mitjà que ens hagin indicat a tals efectes. 
 

                                                 
1 Tot i que es garanteix la continuïtat en una activitat, per a aquells infants que l’hagin realitzat durant el curs 2017-2018. 

mailto:extraescolars@ampatorrentdenmelis.cat
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Si abans d’inscriure-us a alguna de les activitats, us ve de gust fer-ne un tast, podeu assistir-hi gratuïtament 
entre el dimecres 12 i el dimarts 18 de setembre. 
Per a fer-ho és imprescindible que feu una inscripció prèvia. 
 
Dates d’inscripció a les portes obertes: 15 de juny a 12 de setembre de 2018. 
 
Disposeu de les següents opcions: 
 

 enviant un correu electrònic a extraescolars@ampatorrentdenmelis.cat adjuntant el formulari 
d’inscripció, signat. 

 presencialment al despatx de l’AMPA entregant el formulari d’inscripció 
 trucant al telèfon de l’AMPA: 934502756. En aquest cas, caldrà passar a entregar el formulari 

d’inscripció com a màxim el 12 de setembre 
 
 

Horari d’atenció presencial:  
     Juny: dilluns a divendres de 9:00 a 14:00. Dimarts i dijous de 16:00 a 17:00 
     Juliol: dilluns a divendres de 9:00 a 14:00. 
     Setembre: dilluns a divendres de 16:15 a 18:30 
 
 
 
No es permetrà la participació de cap infant en cap de les activitats extraescolars si no està matriculat ni 

s’ha realitzat la inscripció a les portes obertes.  

 
 
Aquesta inscripció prèvia ens ajudarà a oferir i garantir un millor funcionament de les portes obertes. 

Portes obertes 

mailto:extraescolars@ampatorrentdenmelis.cat
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Activitats extraescolars subvencionades 

 
Des del curs 2017-2018, l'AMPA de l'escola Torrent d'en Melis està inscrita a l'Ajuntament de Barcelona com 
a entitat homologada, de manera que per a la majoria de les nostres extraescolars es pot demanar subvenció. 
 
Les activitats que estan subvencionades són aquelles que afavoreixen la pràctica esportiva fora de l’horari 
escolar. 
La subvenció la poden sol·licitar la mare, el pare o la persona tutora d’un infant o adolescent que tingui entre 
6 anys (nascut l’any 2012) i 17. Que resideixi amb la seva unitat familiar a Barcelona. I que la renda per 
membre de la unitat familiar sigui igual o inferior a 12.000,00 € l’any. En cas d’infants o adolescents que 
presentin necessitats educatives especials, podran sol·licitar la subvenció encara que no resideixin a 
Barcelona. 
 
En el moment en què realitzeu la inscripció a l’activitat extraescolar, al despatx de l’AMPA trobareu el 
formulari de sol·licitud (model normalitzat de l’Ajuntament).  
Una vegada emplenat i segellat per l’AMPA, l’haureu de presentar a qualsevol OAC tal i com s’especifica a les 
bases de la subvenció que podeu trobar al web de l’Ajuntament de Barcelona: 
https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/portal/channel/default.html?&stpid=20140001167&mostrar_desc
Larga=0&channel=3#doctit.  
 
A la pàgina de foment entre infants i adolescents de la pràctica esportiva també trobareu informació més 
detallada i actualitzada: http://www.plaesportescolarbcn.cat/ca/subvencions_302069. 
 
Termini de presentació de sol·licituds: Pendent de publicació. 
 
 
 
Activitats ofertes per l’AMPA, subvencionades: 
 

 Escola de futbol 
 Futbol competició 
 Hip hop 
 Patinatge (primària) 
 Escacs 
 Judo (primària) 
 Teatre (primària) 
 Tenis  

https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/portal/channel/default.html?&stpid=20140001167&mostrar_descLarga=0&channel=3#doctit
https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/portal/channel/default.html?&stpid=20140001167&mostrar_descLarga=0&channel=3#doctit
http://www.plaesportescolarbcn.cat/ca/subvencions_302069
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Altes i baixes durant el curs 
 

Sabem que per al bon funcionament de les activitats, és desitjable iniciar-les i acabar-les conjuntament amb 
el grup. Facilita la cohesió, millora l’evolució i l’aprenentatge de la matèria, facilita la gestió de les pròpies 
activitats, augmenta la capacitat de compromís per part de l’infant, etc. Però també sabem que la vida són 
moltes circumstàncies. Per tant, podeu tramitar altes i/o baixes a les activitats extraescolars al llarg del curs 
seguint els procediments que us detallem a continuació: 
 

Altes 

Caldrà fer arribar el formulari d’inscripció a l’AMPA, prèvia consulta de la disponibilitat de places, 15 dies 
abans de la incorporació prevista. 
Aquesta es podrà fer efectiva sempre i quan quedin places vacants. 
 
Es pot fer: 
 

 enviant un correu electrònic a extraescolars@ampatorrentdenmelis.cat adjuntant el formulari 
d’inscripció, signat. 

 presencialment al despatx de l’AMPA entregant el formulari d’inscripció. 
 trucant al telèfon de l’AMPA: 934502756. En aquest cas, caldrà passar a entregar el formulari 

d’inscripció en un termini màxim de 15 dies. 
 
 

Baixes 

S’haurà de notificar la baixa, si és possible, 15 dies abans d’abandonar l’activitat. 
En cas de baixa injustificada no es retornarà l’import abonat. 

mailto:extraescolars@ampatorrentdenmelis.cat
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Quotes i pagament 
 
A les pàgines 5 i 6, en la presentació de les activitats ofertades; teniu la informació del preu de cadascuna de 
les activitats segons la modalitat. 
 
Els preus de les activitats són trimestrals.  
Per a aquelles famílies que siguin sòcies de l’AMPA, s’aplica un descompte de 7€ mensuals que representen 
21€ trimestrals. 
 
Els rebuts domiciliats es passaran entre els dies 1 i 10: 

 octubre [primer trimestre] 
 desembre [segon trimestre] 
 març [tercer trimestre] 

 
Per tal de poder gaudir del descompte aplicat a sòcies de l’AMPA, és imprescindible estar al corrent del 
pagament de la quota anual. 
 
 
 
 
 
Per cada rebut tornat es cobrarà un extra de 2€ i es notificarà a la família que el rebut li ha estat tornat. IEn 
el cas que passats 15 dies no s’hagi realitzat el pagament corresponent, es procedirà a donar de baixa l’infant 
participant. 
 
Aquesta actuació extrema s’aplicarà en darrer terme i sempre i quan la baixa no sigui per causes justificades. 
 

Rebuts bancaris retornats o impagats 
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Empreses que realitzen les activitats 

o Get ready! Anglès
o Ball
o Hip hop
o Patinatge
o Tenis
o Guitarra
o Zumba

 Escola de futbol
 Futbol competició
 Multiesports
 Teatre infantil
 Teatre primària

Club d’Escacs Peona i Peó 

 Escacs

- Batuka Torrent 



Graella d’activitats 

dilluns dimarts dimecres dijous divendres 

16:30 - 17:45 

tenis anglès tenis anglès 

judo I multiesports judo I 

teatre infantil escacs ball teatre primària 

patinatge I hip hop I patinatge I hip hop I 

guitarra escola de futbol guitarra escola de futbol 

17:45 - 18:45 

tenis escacs tenis 

judo II hip hop II judo II hip hop II 

patinatge II futbol competició patinatge II futbol competició 

18:30 - 19:30 batuka 

19:30 - 20:30 zumba 



Inscripció a activitats extraescolars  [Curs 2018-2019] 

Dades de l’infant 

Nom: __________________________________________________________________________________ 

Cognom/s: ______________________________________________________________________________ 

Nivell que cursa durant 2018-2019: __________________________________________________________ 

Dades de la mare, del pare o del/a tutor/a 

Nom: __________________________________________________________________________________ 

Cognom/s: ______________________________________________________________________________ 

DNI / NIE: ____________________________ 

Adreça de correu electrònic: ________________________________________________________________ 

Telèfon/s: _______________________________________________________________________________ 

Activitats 

Marqueu la/es opció/ons desitjada/es: 

dimarts dijous 2 dies dilluns dimecres 2 dies 
Anglès infantil Judo P5 

1r. - 2on. 3r. - 6è. 
Anglès primària Judo primària 

Ball Multiesports 

1r. - 3r. 4t. - 6è. P5 - 2n. 3r. - 6è. 
Escacs Patinatge 

Escola de futbol Teatre infantil 

Futbol competició Teatre primària 

Guitarra Zumba 

1r. - 3er. 4t. - 6è. infantil primària 
Hip hop Tenis 

Dades per a la domiciliació de rebuts 

Número de compte:  _______________________________________________________________________ 

Nom i DNI/NIE de la persona titular del compte:  ________________________________________________ 

Signatura de la mare, del pare o del/a tutor/a 

Barcelona, _____ de _______ de 2018 

La signatura d’aquest document i/o el pagament de la quota de sòcia comporta l’acceptació dels Estatuts vigents i de la normativa de l’Associació, així com el dret de 
poder gaudir dels beneficis de formar part de l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes de l’Escola Torrent d’en Melis. L'entitat es comunica amb les famílies i difon la 
informació que els hi pot ser d'interès a través de la pàgina web  www.ampatorrentdenmelis.cat. És responsabilitat de les famílies accedir-hi i estar al dia d'aquestes 
d'informacions.

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals, us
informem que les dades recollides al formulari quedaran incorporades en un fitxer gestionat per l'AMPA, la responsable del qual és l’AMPA de l’Escola Torrent d’en Melis, i amb la finalitat única de
gestionar l’esmentada associació. Podeu exercir el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició enviant un correu electrònic a la bústia: ampatorrentdenmelis@hotmail.com.
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Instruccions per a emplenar el formulari 

És important que empleneu totes les dades que us demanem. 

Dates d’inscripció: 15 de juny a 19 de setembre de 2018. 

Recordeu que podeu teniu les següents opcions per a fer la inscripció: 

 enviant un correu electrònic a extraescolars@ampatorrentdenmelis.cat adjuntant el formulari
d’inscripció, signat.

 presencialment al despatx de l’AMPA entregant el formulari d’inscripció.
 trucant al telèfon de l’AMPA: 934502756. En aquest cas, caldrà passar a entregar el formulari

d’inscripció en un termini màxim de 15 dies.

mailto:extraescolars@ampatorrentdenmelis.cat


Inscripció a PORTES OBERTES, 12 a 18 de setembre de 2018 [Curs 2018-2019] 

Dades de l’infant 

Nom: __________________________________________________________________________________ 

Cognom/s: ______________________________________________________________________________ 

Nivell que cursarà durant 2018-2019: _________________________________________________________ 

Dades de la mare, del pare o del/a tutor/a 

Nom: __________________________________________________________________________________ 

Cognom/s: ______________________________________________________________________________ 

DNI / NIE: ____________________________ 

Adreça de correu electrònic: ________________________________________________________________ 

Telèfon/s: _______________________________________________________________________________ 

Sessions de portes obertes 

Marqueu la/es opció/ons desitjada/es: 

dimecres 12 dijous 13 dilluns 17 dimarts 18 

16:30 - 
17:45 

tenis anglès tenis anglès 
judo I teatre primària judo I multiesports 
ball hip hop I teatre infantil escacs 

patinatge I escola de futbol patinatge I hip hop I 
guitarra guitarra escola de futbol 

17:45 - 
18:45 

tenis hip hop II tenis escacs 
judo II futbol competició judo II hip hop II 

patinatge II patinatge II futbol competició 

Signatura de la mare, del pare o del/a tutor/a 

Barcelona, _____ de _______ de 2018 

La signatura d’aquest document i/o el pagament de la quota de sòcia comporta l’acceptació dels Estatuts vigents i de la normativa de l’Associació, així com el dret de 
poder gaudir dels beneficis de formar part de l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes de l’Escola Torrent d’en Melis. L'entitat es comunica amb les famílies i difon la 
informació que els hi pot ser d'interès a través de la pàgina web  www.ampatorrentdenmelis.cat. És responsabilitat de les famílies accedir-hi i estar al dia d'aquestes 
d'informacions.

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals, us 
informem que les dades recollides al formulari quedaran incorporades en un fitxer gestionat per l'AMPA, la responsable del qual és l’AMPA de l’Escola Torrent d’en Melis, i amb la finalitat única de 
gestionar l’esmentada associació. Podeu exercir el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició enviant un correu electrònic a la bústia: ampatorrentdenmelis@hotmail.com.
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Instruccions per a emplenar el formulari 
 
Cal que empleneu totes les dades que us demanem. 
 
És imprescindible que feu una inscripció prèvia. 
 

No es permetrà la participació de cap infant en cap de les activitats extraescolars si no està matriculat ni 

s’ha realitzat la inscripció a les portes obertes.  

 
Dates d’inscripció a les portes obertes: 15 de juny a 12 de setembre de 2018. 
 
Disposeu de les següents opcions: 
 

 enviant un correu electrònic a extraescolars@ampatorrentdenmelis.cat adjuntant el formulari 
d’inscripció, signat. 

 presencialment al despatx de l’AMPA entregant el formulari d’inscripció 
 trucant al telèfon de l’AMPA: 934502756. En aquest cas, caldrà passar a entregar el formulari 

d’inscripció com a màxim el 12 de setembre 
  

mailto:extraescolars@ampatorrentdenmelis.cat
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