
A.M.P.A.S.  SANT JOSEP DE CALASSANÇ  

C/Pau Clarís, n. 5      25008      

Tel 973 234949. 

LLEIDA. 

ACTIVITAS EXTRAESCOLARS – AMPAS 
 

Benvolguts pares i mares novament ens posem en contacte per tal de fer-vos coneixedors de la 

distribució horària de les activitats que realitzarem al  nostre Centre fora de l’horari escolar aquest curs 

2014-2015. 

HORA DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

17 -18   
Iniciació als 

esports  1r – 2n 
 

Iniciació als 

esports  1r – 2n 

17-18 
Bàsquet 

3r-4t 
   

Bàsquet 

3r-4t 

17-18  
Futbol 

3r-4t 
 

Futbol 

3r-4t 
 

17-18  
Bàsquet 

5è-6è 
 

Bàsquet 

5è-6è 
 

17-18   
Futbol 

5è-6è 
 

Futbol 

5è-6è 

17,15 - 18 

Natació 

Peralta 

P3 – P4 – P5. 

 

Natació 

Peralta 

P3 – P4 – P5. 

  

 

18 – 18,45 Anglès / Francès horaris diversos, consultar nota 

 

 

ACLARIMENTS 

 

 Les activitats estan organitzades per  l’AMPAS en col·laboració amb la Regidoria d’Esports i 

altres entitats. 

 Per tal de fer les inscripcions dels grups cal apuntar-se com més aviat millor. El nombre 

d’escoles esportives és limitat i en arribar a 15 alumnes es tancarà el grup. Per altra part el nombre 

mínim d’alumnes serà de 12 inscrits, per sota d’aquest nombre no es podrà fer un grup; en tot cas, si 

podria agrupar-se participants de diferents nivells escolars per poder formar un grup amb el nombre 

mínim d’inscrits. 

 En el cas de les activitats esportives un alumne estarà inscrit quan haurà realitzat el pagament de 

l’import de l’escola en efectiu a Direcció o Secretaria adjuntant el full d’inscripció signat pel pare / 

mare o tutors legals. 

 L'inici de les activitats d’iniciació esportiva, bàsquet i futbol serà a partir del dia 13  d’octubre, 

sempre que tots els integrants estiguin correctament inscrits. 

 El fet d’apuntar-se amb una activitat suposa el compromís d’assistència durant el curs escolar, 

així com de complir les normes i pautes pròpies que els seus responsables consideren millors per tots. 

Si un alumne no les compleix repetidament, serà exclòs de l’activitat. 

 L’acadèmia Versailles ofereix activitats d’idiomes (anglès – francès) als alumnes de la nostra 

escola a un preu de 27 € al mes amb la condició que hi hagi un nombre de 10 inscrits del col·legi en 

diferents nivells. Per més informació Acadèmia Versailles, Gran Passeig de Ronda, 147 o a l’escola. 



 Les activitats que s’ofereixen amb la col·laboració del gimnàs Peralta es duran a terme en les 

seves instal·lacions. Si voleu completar la informació, adreceu-vos al Peralta. 

 Per qualsevol dubte us adreceu a l’escola. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Torneu aquest full signat abans del proper divendres 23  de 

setembre a la direcció / secretaria  del Centre. 

 

En ____________________________________________________ pare / mare de  

 

l’alumne:___________________________________________ de __________ curs. 
 
 

Sol·licita participar en les activitats següents: (Marqueu les opcions elegides amb una creu) 

 
 

Marca amb 

una creu LLISTA ACTIVITATS  

 Iniciació esportiva 40 € tot el curs 

 Futbol Sala 40 € tot el curs 

 Bàsquet 40 € tot el curs 

 
Natació Peralta P3 – P4 – P5 (2 hores: dilluns i 

dimecres) 
35 € cada mes 

 Idiomes (Grups  de 10) 27 € cada mes 

 

 

 

 

Per formalitzar la inscripció de Iniciació Esportiva, Futbol i Bàsquet cal presentar aquest 

full signat juntament amb els diners corresponents a Direcció o Secretaria. 

Per participar en les diferents activitats es tindrà en compte l’ordre d’inscripció. 

 

 

 

Lleida, ___ de setembre de 2.014                                      Signatura pare /mare 

 


