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Benvolgudes famílies,

D

e nou us presentem la proposta per a les
activitats extraescolars que l’AMPA de
l’Escola Torrent d’en Melis posa a la vostra disposició.

Hi trobareu tota la informació necessària per a què pugueu planificar les activitats que les vostres filles i els
vostres fills volen fer durant el proper curs i per a poder fer la inscripció en els terminis establerts.
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 feu saber.
Pel curs 2021-2022 degut a les circumstàncies que estem vivint pel Covid-19, tenim unes directrius molts
específiques per a les activitats extraescolars i les acollides.
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Per a totes les activitats i acollides es tindrà molt en
compte les mesures d’higiene i de seguretat dels
infants i també de les distàncies de seguretat en els
espais. Quan es faci canvi de grup es farà neteja del
material i espais segons el que convingui.
A les activitats que es fan al gimnàs, en les quals sol
haver un gran volum d’inscrits, hi haurà un màxim
de 20 participants per grup per tal de poder mantenir la distància de seguretat d’1,5m, i no hi haurà
contacte físic entre ells.
Per a les acollides del matí i pel servei de Biblioteca
de la tarda també prendrem les mesures necessàries.
Al finalitzar les activitats s’evitarà contacte entre el
monitor i familiars que vinguin a recollir els infants
per evitar possibles contagis.
Durant el curs anirem seguint les instruccions que ens
passin des de la Direcció de l’Escola. Tenim com a objectiu dur a terme totes les activitats que us proposem.

Activitats Extraescolars

INFANTILS

Get ready! Anglès
P3 a P5
Adquirir coneixements de llengua

Preus

anglesa a través del joc i d’activitats

54€ / 89€ (1 dia)

lúdiques

Es pot becar? NO

Horari
Dilluns, de 16:30h a 17:45h

Tallers Infantils i jocs Infantils
P3 a P5
Tastet d’esports a partir del Joc

Preus
54€ / 89€ (1 dia)

Dies
Op. 1: Dimarts

74€ / 109€ (2 dies)
Es pot becar? NO

Op. 2: Dijous
Op. 3: Dimarts i dijous
Horari
De 16:30h a 17:45h

Patinatge
P5

Aprendre de manera diferent
tècniques sobre rodes amb
coreografies

Preus
74€ / 109€
Es pot becar? NO

Horari
Dilluns i dimecres, de 16:30h a 17:45h

* Tots els preus són 3 quotes per curs ** Les famílies sòcies de l’AMPA gaudeixen de descompte en aquests preus
***A les graelles les diferents tarifes estan indicades d’aquesta manera: Preu sòcies / Preu no sòcies
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Activitats Extraescolars

INFANTILS

Teatre Infantil
P4 a P5
Divertir-se jugant a través de l’expres-

Preus

sió oral i corporal

54€ / 89€
Es pot becar? NO

Horari
Dijous, de 16:30h a 17:45h

Judo
P5
Descobrir i perfeccionar aquest art

Preus

marcial

60€ / 95€ (1 dia)
90€ / 125€ (2 dies)

Dies

Es pot becar? NO

Op. 1: Dilluns
Op. 2: Dimecres
Op. 3: Dilluns i dimecres
Horari
De 16:30h a 17:45h

Ball
P3 a P5
Aproximació al ball per als més

Preus

menuts. Un ball per trimestre

54€ / 89€
Es pot becar? NO

Horari
Dimecres, de 16:30h a 17:45h

* Tots els preus són 3 quotes per curs ** Les famílies sòcies de l’AMPA gaudeixen de descompte en aquests preus
***A les graelles les diferents tarifes estan indicades d’aquesta manera: Preu sòcies / Preu no sòcies
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Activitats Extraescolars

PRIMÀRIA

Get ready! Anglès
1r a 6è
Adquirir coneixements de llengua

Preus

anglesa a través del joc i d’activitats

64€ / 99€

lúdiques

Es pot becar? NO

Horari (1r i 2n)
Dimecres, de 16:30h a 17:45h
Horari (3r i 4rt)
Dijous, de 16:30h a 17:45h
Horari (5è i 6è)
Dimarts, de 16:30h a 17:45h

Escacs
1r a 6è
Aprendre les normes del joc i

Preus

estratègies

54€ / 89€
Es pot becar? SÍ

Horari (1r a 2n)
Dimarts, de 16:30h a 17:45h
Horari (3r a 6è)
Dimarts, de 17:45h a 18:45h

Hip-hop
1r a 6è
Aproximació al ball de hip-hop amb

Preus

coreografies

70€ / 105€ + roba exhibició
Es pot becar? SÍ

Horari (1r a 3r)
Dimarts i dijous, de 16:30h a 17:45h
Horari (4t a 6è)
Dimarts i dijous, de 17:45h a 18:45h

* Tots els preus són 3 quotes per curs ** Les famílies sòcies de l’AMPA gaudeixen de descompte en aquests preus
***A les graelles les diferents tarifes estan indicades d’aquesta manera: Preu sòcies / Preu no sòcies
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Activitats Extraescolars

PRIMÀRIA

Judo
1r a 6è
Descobrir i perfeccionar aquest art

Preus

marcial

90€ / 125€
Es pot becar? SÍ

Horari (1r i 2n)
Dilluns i dimecres, de 16:30h a 17:45h
Horari (3r a 6è)
Dilluns i dimecres, de 17:45h a 18:45h

Patinatge
1r a 6è
Aprendre de manera diferents tècni-

Preus

ques sobre rodes amb coreografies

74€ / 109€
Es pot becar? SÍ

Horari (1r i 2n)
Dilluns i dimecres, de 16:30h a 17:45h
Horari (3r a 6è)
Dilluns i dimecres, de 17:45h a 18:45h

Dibuix / Plàstica
1r a 6è
Iniciació a les tècniques bàsiques del

Preus

dibuix i les arts plàstiques

54€ / 89€
Es pot becar? NO

Horari
Dijous, de 16:30h a 17:45h

* Tots els preus són 3 quotes per curs ** Les famílies sòcies de l’AMPA gaudeixen de descompte en aquests preus
***A les graelles les diferents tarifes estan indicades d’aquesta manera: Preu sòcies / Preu no sòcies
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Activitats Extraescolars

PRIMÀRIA

Escola de futbol
1r a 4t
Iniciació al futbol sense competició

Preus
74€ / 109€

Horari

Matrícula: 16€

Dimarts i dijous, de 16:30h a 17:45h

Es pot becar? SI

Futbol de competició
3r a 6è
Pràctica de futbol amb competició

Preus

amb escoles de Barcelona

98€ / 133€
+50€ Equipació

Horari

Es pot becar? SÍ

Dimarts i dijous, de 17:45h a 18:45h

Batuka-Torrent
Grup de percussió del Torrent

Preus

Famílies de l’escola (alumnes i pares)

Segons inscrits

Horari
Dos divendres al mes,
de 16:30h a 17:45h
* Activitat condicionada per les possibles
restriccions per la COVID-19

* Tots els preus són 3 quotes per curs ** Les famílies sòcies de l’AMPA gaudeixen de descompte en aquests preus
***A les graelles les diferents tarifes estan indicades d’aquesta manera: Preu sòcies / Preu no sòcies
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Activitats Extraescolars

SERVEI D’ACOMPANYAMENT
Com cada curs, des de fa anys, hi ha un conveni amb el FC Martinenc per a
facilitar la realització de l’activitat de bàsquet i futbol als infants de la nostra
escola. Una persona del club es responsabilitza de passar a buscar els infants
matriculats, que esperen a la biblioteca de l’escola i els acompanya al Club.
En finalitzar l’entrenament, les famílies els passen a buscar al Club.
La inscripció s’ha de fer a l’Oficina d’Atenció al Públic del FC Martinenc.
Bàsquet Martinenc							
Activitat del FC Martinenc
P4 a 6è
L’AMPA i el club ofereixen el servei d’acompanyament			
Horari
Els recullen a l’escola a les 17h
Dimarts i dijous: 17:30h - 18:30h 						

Futbol Cantera
Activitat del FC Martinenc
P3 a P5
L’AMPA i el club ofereixen el servei d’acompanyament			
Horari
Dilluns i dimecres: 17h - 17:45h
Dimarts i dijous: 17h – 17:45h 			

					
SERVEI GRATUÏT

Per a més informació:
FC MARTINENC
T. 93 436 47 46
Horari
De dilluns a divendres,
de 10:30h a 15h i de 17h a 20:30h
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Activitats Extraescolars

ALTRES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
SERVEI D’ACOLLIDA
S’ofereix un servei d’acollida amb activitats dirigides als infants d’educació infantil amb
activitats dirigides que giren sobre tres àmbits temàtics diferents:
• Descobreix l’art
• Jocs del món
• Jocs tradicionals

ACOLLIDA MATINS (P3 a 6è)
De dilluns a divendres, des de les 7:30h fins a les 9:00h hores.
El servei d’acollida matinal s’ofereix fins a l’horari d’entrada ordinari dels infants a la classe,
però per qüestions organitzatives, l’entrada només es pot fer fins a les 8:50h.
Dies totals al mes

Sòcies (preu/dia)

No sòcies (preu/dia)

1a5

3,50 €

6,00 €

6 a 10

3,00 €

5,50 €

11 a 15

2,50 €

4,50 €

Més de 16

2,00 €

4,50 €

Els/les germans/es gaudeixen d’un 50% de descompte sobre aquests preus

PERMANÈNCIA TARDES (P3 a P5)
De dilluns a dijous, des de les 16:30h fins a les 17:30h hores.
Dies totals al mes

Sòcies (preu/dia)

No sòcies (preu/dia)

1a4

3,50 €

6,00 €

6 a 10

3,00 €

5,50 €

Més de 10

2,50 €

4,50 €

Els/les germans/es gaudeixen d’un 50% de descompte sobre aquests preus
* Aquesta acollida s’ofereix si les restriccions per la COVID-19 ho permeten

BIBLIOTECA OBERTA (1r a 6è)
De dilluns a divendres, des de les 16:30h fins a les 18:30h hores. SERVEI GRATUIT
* Aquesta acollida s’ofereix si les restriccions per la COVID-19 ho permeten

Si teniu previst fer ús d’algun d’aquests serveis, de manera regular, heu de fer la inscripció al servei a través del formulari corresponent.
ACOLLIDA MATINS / PERMANÈNCIA TARDES
Les famílies sòcies de l’AMPA gaudeixen de descompte en aquests preus
El preu mensual a pagar es calcula en funció del nombre total de dies en què s’hagi fet ús del servei
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Activitats Extraescolars

INSCRIPCIONS
Podeu realitzar les inscripcions des de l’1 de juliol al 21 de setembre de 2021.

INSCRIPCIONS A LES ACTIVITATS DE JUDO I ESCACS

Les inscripcions es poden fer:
• Enviant un correu electrònic a ampatorrentdenmelis@hotmail.com adjuntant
el formulari d’inscripció i el justificant de pagament dels 30€ si es demana ajut
econòmic o l’import de la 1a quota si no es demana ajut
• Presencialment amb cita prèvia al despatx de l’Ampa adjuntant el formulari
d’inscripció signat i el justificant de pagament
• Bústia de l’Ampa adjuntant el formulari d’inscripció signat i el justificant de
pagament
Horari d’atenció presencial
Setembre a Juny: dilluns a divendres de 16:30 a 18:00h

INSCRIPCIONS A LES ACTIVITATS ORGANITZADES PER GESTIÓ CLUB
(ANGLÈS, HIP-HOP, BALL, TEATRE INFANTIL, PATINATGE, DIBUIX/PLÀSTICA, TALLERS I
JOCS INFANTILS, ESCOLA DE FUTBOL I FUTBOL DE COMPETICIÓ)

Les inscripcions es poden fer a través del web de Gestió Club: gestioclub.cat

La inscripció, en tots els casos,
• és obligatòria
• s’ha de realitzar dins del període establert

EL NOMBRE DE PLACES ÉS LIMITAT I ESPECÍFIC PER A CADA ACTIVITAT.

Les activitats aniran omplint-se per ordre d’entrada.
Atès a aquesta limitació del nombre de places, si el nombre de sol·licituds rebudes és
superior al límit però no suficient com per a obrir un nou grup, els infants sense plaça
passaran a llista d’espera.
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Activitats Extraescolars

INSCRIPCIONS
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 de l’activitat, fins que hi
hagi prou inscrits per dur-la a terme.
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.
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Activitats Extraescolars

ALTES I BAIXES
Sabem que pel 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. En tots els casos s’haurà d’abonar la quota sencera
Aquesta es podrà fer efectiva sempre i quan quedin places vacants.
Es pot fer:
• enviant un correu electrònic a ampatorrentdenmelis@hotmail.com
adjuntant el formulari d’inscripció signat.
• presencialment a la bústia o al despatx de l’AMPA entregant el formulari
d’inscripció.
• a través del web de gestioclub.cat, per a les activitats gestionades per
Gestió Club.

BAIXES
S’haurà de notificar la baixa, si és possible, 15 dies abans de deixar l’activitat.
No es retornaran els diners de la quota del trimestre en curs i la baixa serà
efectiva al trimestre següent.
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Activitats Extraescolars

QUOTES I PAGAMENT
Extraescolars
A les primeres pàgines de la presentació de les activitats ofertades; teniu la
informació del preu de cadascuna de les activitats segons la modalitat.
Els rebuts domiciliats s’emetran entre els dies 1 i 10 dels mesos següents:
• pagat en el moment de la inscripció
• gener [segona quota]
• abril [tercera quota]

Acollides
Trobareu la informació sobre els serveis d’acollida de què disposeu.
Els preus indicats són diaris i es calculen segons el nombre real de dies de
què s’ha fet ús el servei. Si s’utilitza el servei d’acollides de manera habitual, es
fa una rebaixa en el preu del tiquet per dia.
El cobrament d’aquests serveis és mensual, i es passa a mes vençut.
Les famílies sòcies també gaudeixen de descompte en les tarifes.

En ambdós casos, per tal de poder gaudir del descompte aplicat
a les families sòcies de l’AMPA, és imprescindible haver abonat la
quota anual per família.

Per cada rebut tornat es cobrarà un extra de 5€ i es notificarà a la família que
el rebut li ha estat tornat. En 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.
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Activitats Extraescolars

AJUTS ECONÒMICS
Des del curs 2020-2021, l’AMPA de l’escola Torrent d’en Melis està inscrita a
l’Ajuntament de Barcelona com a entitat homologada, com també ho estan
totes les empreses que ens presten els serveis; 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 pot sol·licitar la
mare, el pare o la persona tutora d’un infant o adolescent que tingui entre
6 anys (nascut l’any 2015) i 17. Que resideixi amb la seva unitat familiar a
Barcelona.
Dades i Termini de presentació: Pendent de publicació.

IMPORTANT

En cas de sol·licitar beca, és imprescindible i obligatori haver realitzat
la inscripció a l’activitat, i haver fet un pagament de 30€ per infant a
l’activitat de judo i escacs, i presentar el justificant de pagament en
el moment de la inscripció.
En cas de no sol·licitar beca, s’haurà de pagar la primera quota íntegra
per poder fer la inscripció. A partir de la segona quota, el pagament
serà domiciliat.
Num compte AMPA: ES49 0182 3014 1202 0028 3478
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Activitats Extraescolars

EMPRESES COL·LABORADORES

La Galeta
— Batuka Torrent

— Escola de futbol
— Futbol de competició
— Jocs infantils i tallers infantils
— Get Ready! Anglès
— Ball
— Teatre infantil
— Patinatge
— Judo

Club d’Escacs Peona i Peó
— Escacs
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— Hip-hop
— Dibuix / Plàstica

Activitats Extraescolars

HORARIS

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

ANGLÈS

ANGLÈS

ANGLÈS

ANGLÈS

p3 - p4 - p5

5è - 6è

1r - 2n

3r - 4t

JUDO
p5 - 1r - 2n

p5 - 1r - 2n

PATINATGE

PATINATGE

p5 - 1r - 2n

p5 - 1r - 2n

16:30h

JUDO

TALLERS I JOCS

TALLERS I JOCS

INFANTILS

INFANTILS

p3-p4-p5

p3-p4-p5

HIP-HOP

HIP-HOP

1r - 2n - 3r

1r - 2n - 3r

FUTBOL

FUTBOL

1r - 2n

1r - 2n

a
17:45h

ESCACS
1r a 6è
BALL INFANTIL
p3-p4-p5
TEATRE
p4-p5
DIBUIX
PLÀSTICA
1r a 6è

17:45h

JUDO

JUDO

3r a 6è

3r a 6è

PATINATGE

PATINATGE

3r a 6è

3r a 6è

a
18:45h
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HIP-HOP

HIP-HOP

4t a 6è

4t a 6è

FUTBOL

FUTBOL

3r a 6è

3r a 6è

