
ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

Estimades famílies,
Després d’haver gaudit d’unes bones vacances d’estiu l’inici del curs 2021-22 ja és

una realitat, per aquest motiu l’AMIPA ha organitzat unes activitats que consideram que
poden ser del vostre interés.

Així, la inscripció correctament emplenada, haurà de ser presentada com a termini
màxim divendres dia 24 de setembre (al tutor/a del vostre fill/a).

IMPORTANT:
- El pagament de les activitats extraescolars es farà directament al monitor de

l’activitat. No s’acceptarà en cap cas diners en efectiu a secretaria.
- Per poder participar a les activitats extraescolars organitzades per l’AMIPA és

necessari ser soci de l’AMIPA (haver fet el pagament de la quota anual).
- La recollida dels alumnes de totes les activitats extraescolars (excepte de teatre i

acrobàcies) serà per la porta del pati, carrer de s’Hort.

Per qualsevol dubte o pregunta que tingueu al respecte us podeu posar en contacte per
email: ampasbarta@gmail.com o a qualsevol membre de l’AMIPA.

Salutacions.

PROPOSTA D’ACTIVITATS EXTRAESCOLARS I QUOTES

PROPOSTA PER INFANTIL (3, 4
i 5 anys)

INFORMACIÓ DE L’ACTIVITAT I QUOTA
MENSUAL

ANGLÈS
PLAYTIME

- 2 sessions setmanals de 45 minuts.
- 30€ mensuals.
- Grup mínim de 5 i màxim de 15 alumnes

ESCACS
(Manuel Queirolo)

- 1 sessió per setmana de 45 minuts.
- 180€ (8 mesos inclou descompte de 10%) o

25€ mensuals.
- Els horaris depenent dels alumnes podran

requerir qualque canvi.

TOTAL DANCE - 2 sessions de 45 minuts setmanals.
- 180€ anuals.

ROBÒTICS - 1 sessió setmanal d’1 hora.
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- 35€ mensuals.
- Activitat de robòtica amb LEGO

EDUCATION.
- Mínim 6 alumnes.
- Els horaris depenent dels alumnes podran

requerir qualque canvi.

SCRAPSBOOKING
(Manualitats amb paper)

- 1 sessió d’1 hora i mitja setmanal.
- 40€ mensuals.
- Mínim 4 alumnes.
- Els horaris depenent dels alumnes podran

requerir qualque canvi.

ACROBÀCIES
(a partir de 5 anys)

- 1 sessió de 2 hores setmanals.
- 25€ mensuals/ 200€ anuals/ 3 quotes de 70€

(octubre, gener i abril)
- L’activitat es realitzarà fora del centre. La

monitora els recollirà al centre i els pares i
mares els recollireu a la carpa del
Poliesportiu. S’ha de signar una autorització
específica.

SKATE
(a partir de 5 anys)

- 1 sessió de 45 minuts setmanals.
- 30 o 35€ mensuals (segons número

d’alumnes inscrits)
- Activitat al pati de l’escola.
- Mínim 6 alumnes.
- Els horaris depenent dels alumnes podran

requerir qualque canvi.

PROPOSTA PER PRIMÀRIA (1r,
2n, 3r, 4t, 5è i 6è EP)

INFORMACIÓ DE L’ACTIVITAT I QUOTA
MENSUAL

ANGLÈS
(IIF)

- 1 sessió  per setmana de 45 minuts.
- 35€ mensuals.
- Domiciliació bancària mensual o en efectiu

tres mesos per endavant.

ESCACS
(Manuel Queirolo)

- 1 sessió per setmana d’1 hora i 15 minuts.
- 180€ (8 mesos inclou descompte de 10%) o

25€ mensuals.
- Els horaris depenent dels alumnes podran

requerir qualque canvi.

TOTAL DANCE - 2 sessions per setmana d’1 hora.
- 180€ anuals.

ROBÒTICS - 1 sessió d’una hora setmanal.
- 35€ mensuals.



- Activitat de robòtica amb LEGO
EDUCATION.

- Mínim 6 alumnes.
- Els horaris depenent dels alumnes podran

requerir qualque canvi.

SCRAPSBOOKING
(Manualitats amb paper)

- 1 sessió d’1 hora i mitja setmanal.
- 40€ mensuals.
- Mínim 4 alumnes.
- Els horaris depenent dels alumnes podran

requerir qualque canvi.

ACROBÀCIES
(1r, 2n i 3r EP)

- 1 sessió de 2 hores setmanals.
- 25€ mensuals/ 200€ anuals/ 3 quotes de 70€

(octubre, gener i abril)
- L’activitat es realitzarà fora del centre. La

monitora els recollirà al centre i els pares i
mares els recollireu a la carpa del
Poliesportiu. S’ha de signar una autorització
específica.

SKATE - 1 sessió de 45 minuts setmanals.
- 30 o 35€ mensuals (segons número

d’alumnes inscrits)
- Activitat al pati de l’escola.
- Mínim 6 alumnes.
- Els horaris depenent dels alumnes podran

requerir qualque canvi.

TEATRE
(Toni Bonet)

- 2 sessions setmanals d’1 hora.
- 30€ mensual.
- Matrícula 40€.
- Màxim 12 alumnes.
- L’activitat es realitzarà fora del centre. La

recollida serà al teatre. S’ha de signar una
autorització específica.

PROPOSTA PER SECUNDÀRIA
(1r, 2n, 3r i 4t D’ESO)

INFORMACIÓ DE L’ACTIVITAT I QUOTA
MENSUAL

ANGLÈS
(IIF)

- 1 sessió  per setmana de 45 minuts.
- 35€ mensuals.
- Domiciliació bancària mensual o en efectiu

tres mesos per endavant.

TEATRE
(Toni Bonet)

- 2 sessions setmanals d’1 hora i mitja.
- 40€ mensual.
- Matrícula 40€.
- Màxim 12 alumnes.



- L’activitat es realitzarà fora del centre. La
recollida serà al teatre. S’ha de signar una
autorització específica.

HORARIS

ACTIVITAT DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

TEATRE 1r, 2n i 3r EP
15:00-16:00

4t, 5è i 6è
EP

15:00-16:00

ESO
16:00-17:30

1r, 2n i 3r EP
15:00-16:00

4t, 5è i 6è
EP

15:00-16:00

ESO
16:00-17:30

ANGLÈS
(Playtime)

Infantil
15:00-15:45

Infantil
15:00-15:45

ANGLÈS
(IIF)

1r i 2n EP
15:00-15:45

3r i 4t EP
15:45-16:30

5è i 6è EP
15:00-15:45

1r i 2n ESO
15:45-16:30

3r i 4t ESO
15:00-15:45

ESCACS Infantil
15:00-15:45

Primària
15:45-16:30

TOTAL
DANCE

Infantil
14:45-15:30

1r, 2n i 3r EP
15:30-16:30

4t, 5è i 6è
EP

16:30-17:30

Infantil
14:45-15:30

1r, 2n i 3r EP
15:30-16:30

4t, 5è i 6è
EP

16:30-17:30

ACROBÀCIES 5 anys, 1r,
2n i 3r EP

15:00-17:00

ROBÒTICS Primària
15:00-16:00

Infantil
15:00-16:00

SKATE 5 anys, 1r i
2n EP



15:00-15:45

3r, 4t, 5è i 6è
EP

15:45-16:30

SCRAPSBOO-
KING

Infantil
15:00-16:30

Primària
15:00-16:30



FULL D’INSCRIPCIÓ ACTIVITATS EXTRAESCOLARS CURS
2021-22

ALUMNE

NOM I LLINATGES:_____________________________________________________

CURS: _________________________________________

PARE/MARE/TUTOR LEGAL

NOM I LLINATGES: ___________________________________________________

TELÈFON DE CONTACTE: _____________________________________________

EMAIL: __________________________________________________________

S’HA ABONAT LA QUOTA DE L’AMIPA?       SI               NO

(Per poder participar a les activitats extraescolars organitzades per l’AMIPA és necessari
ser soci de l’AMIPA, haver fet el pagament de la quota anual).

ACTIVITAT EXTRAESCOLAR QUE VOL FER

OBSERVACIONS (alguna informació rellevant)



AUTORITZACIÓ GENERAL

Sr/ Sra_____________________________________________ amb DNI _____________

autoritzo al meu fill/a ___________________________________ perquè realitzi l’activitat

extraescolar de (indicar totes les que faci) _______________________________

________________________ organitzades per l’AMIPA durant el curs 2021-22.

Signatura.

AUTORITZACIÓ ESPECÍFICA PER A L’ACTIVITAT D’ACROBÀCIES.

Sr/ Sra_____________________________________________ amb DNI _____________

autoritzo al meu fill/a ___________________________________ perquè es desplaci amb

el monitor d’acrobàcies des de l’escola fins al poliesportiu municipal d’Artà els dijous de

cada setmana a les 15:00h durant el curs 2021-22.

Signatura.

AUTORITZACIÓ ESPECÍFICA PER A L’ACTIVITAT DE TEATRE.

Sr/ Sra_____________________________________________ amb DNI _____________

autoritzo al meu fill/a ___________________________________ perquè es desplaci amb

el monitor de teatre, Toni Bonet, des de l’escola fins al teatre d’Artà els

________________________ de cada setmana a les 15:00h durant el curs 2021-22.

Signatura.


