
 

OFERTA D’EXTRAESCOLARS PER AL CURS 2022/2023 

 
 
 

 

    

  

 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 
16.30 – 17.00h Recollida i Berenar Recollida i Berenar Recollida i Berenar Recollida i Berenar  

 
ACTIVITATS PRIMÀRIA 

17.00h - 18.00h Vòlei  
E4 + Club Vòlei 

Cerdanyola 
3r/6è 

Bàsquet 
E4 

3r/6è 

Poliesportiu 
E4 

1r/2n   

Batucada  
LaBatuescola 

1r/6è 

 
 

Robòtica (Discovery TIC) 
Codelearn 

1r/3r 

Teatre  
E4 

1r/6è 

  

 

Programació i Robòtica 
Codelearn 

4t/6è 

 

Anglès   
Learning s-cool 

5è/6è 

Anglès 
Learning s-cool  

1r/2n 

Anglès 
Learning s-cool  

3r/4t 

             
 

 

 
ACTIVITATS INFANTIL 

17.00h - 18.00h Anglès   
Learning s-cool 

P4 

Teatre/Expressió corporal  

E4 
 P3/P4/P5  

Jocs esportius/Prepoliesportiu  

E4 
P5 

 Anglès   
Learning s-cool  

P5        

 

PRIMÀRIA 
 

Cursos Quota 
 

Matrícula/Material 
(1 sol pagament) 

 INFANTIL 
 

Cursos Quota 
 

Matrícula/Material 
(1 sol pagament) 

Anglès        P4  a  6è 102€ trimestre  Anglès P4/P5 102€ trimestral / 68€ últim trimestre  

Robòtica  4t/5è/6è 45€ mensuals 30€ Matrícula  Teatre/Expressió  P3/P4/P5 99€ trimestre/ 66€ últim trimestre 20€ 

Robòtica  1r/2n/3r 37,50€ mensuals 30€ Matrícula  Jocs esportius/ Prepoliesportiu P5 99€ / trimestre 20€ 

Batucada    1r a 6è 28€ mensuals 18€      

Teatre        1r a 6è 99€ trimestre / 66€ (3r trimestre) 20€  La participació en cada activitat té una despesa addicional de 12€/trimestre en concepte de gestió 
de les activitats i de permanència entre les 16.30 (finalització escola) i 17h (inici activitats 
extraescolars). 
 

LES ACTIVITATS S’INICIEN L’1 D’OCTUBRE DE 2022 I FINALITZEN EL 31 DE MAIG DE 2023 

Poliesportiu   1r/2n 
99€  trimestre / 66€ (3r trimestre) 

(Sense competició) 
20€  

 

Bàsquet         3r a 6è  

Vòlei        3r a 6è  



ACTIVITATS 

EXTRAESCOLARS 

2022/2023 

*Informació subjecta a possibles modificacions 

 
Oberta la inscripció des del 6 de 
juny fins al 23 de setembre 
 

Confirmació places i activitats 
segons demanda al setembre.  

Les inscripcions estan gestionades i centralitzades  

a través d’ E4 extraescolars4@gmail.com  

 

Més informació a: 

https://ampa.escolabellaterra.cat/serveis-gestionats-per-

ampa/activitats-extraescolars/  

 

 

 

 
 

 

1. Recollida dels infants. 
E4uatre serà l’encarregada de recollir i acollir a tots/es els/les 

participants de les diferents activitats abans que aquestes 

comencin. De 16.30 a 17.00h. Moment també per berenar. 

2. Desenvolupament de l’activitat. 

En el cas que el/la titular que normalment imparteix l’activitat 

no pugui fer-ho, se’l substituirà. Si no és possible, cada empresa 

que realitza l’activitat es farà càrrec de l’import TOTAL de 

permanència de TOTS aquells infants les FAMÍLIES DELS QUALS 

NO HAGIN POGUT RECOLLIR-LOS abans de l’inici de l’activitat. 

Sempre que es pugui, es buscarà un dia amb el mateix horari 

per recuperar l’activitat, dins del període d’Extraescolars 

(d’octubre 2022 a maig 2023). 

3. Nombre mínim d’infants per poder realitzar les diferents 

extraescolars. 

El nombre mínim d’infants inscrits per poder fer l’activitat serà 

de 8, excepte a l’extraescolars d’anglès que es podrà ofertar a 

partir de 6 alumnes. El nombre màxim d’infants serà de 12 a 

totes les activitats 

En cas  que no s’arribi al mínim, la matrícula es mantindrà 

oberta durant el curs per si es pot obrir el grup i fer l’activitat. 

4. Portes obertes durant el mes de maig de 2023 
  
És  important que els nostres infants que puguin escollir 

l’activitat que faran sense que això suposi una pressió 

econòmica per a les famílies. Per això fem Portes Obertes abans 

de decidir si s’apunten o no a l’activitat el curs següent. 

 

 

 

 

5. Altes, Baixes i cancel·lacions. 

Les famílies abonaran el MES SENCER en curs independentment 

del moment en què l’infant s’incorpori a l’activitat.  

Les BAIXES també tindran caràcter trimestral/mensual, segons 

l’activitat. Les famílies que es vulguin donar de baixa d’una 

activitat hauran de comunicar-ho per correu electrònic a 

extraescolars4@gmail.com COM A MOLT TARD EL DIA 20 DEL 

MES ANTERIOR al què es vulguin donar de baixa. En cas que hi 

hagi un nombre de baixes tant important com per no arribar al 

mínim d’infants per garantir l’activitat, aquesta es 

CANCEL·LARÀ.  

6. Les Assegurances. 

En el cas de les activitats esportives es facin amb competició, 

s’haurà de fer una assegurança individual de cada alumne. 

Condició obligatòria a nivell institucional  (Ajuntament de 

Cerdanyola del Vallès) Independentment, E4uatre té la seva de 

RC i AA, per als alumnes que no fan competició, la resta 

d’activitats i per les permanències abans d’extraescolars.  
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