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Forma d’inscripció 
· Cal omplir el formulari d’inscripció en línia abans del 22 de 
juny de 2022 (excepte natació per a infants de P3, que s’inscri-
uen a la tardor).

· Cal omplir un formulari per a cada infant. 

· L’AMPA confirma la plaça (o la llista d’espera) per correu 
electrònic a cada família. Les places s’assignen per ordre 
de rebuda de la inscripció.

· Un cop confirmats els grups, els proveïdors contacten 
directament amb les famílies per gestionar el cobrament de 
les quotes i la documentació necessària.

·No s’acceptarà la inscripció: 
·  Si la família té deutes pendents de qualsevol extraescolar 
de cursos anteriors.
·  Si la família no està al corrent de les quotes de l’AMPA.

Calendari de les activitats
· Inici: primera setmana d’octubre de 2022 (excepte natació 
infantil per als infants de P3, que comença al gener). 
· Final: darrera setmana de maig de 2023.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdANo7Qh3YGSw5F8RS4n1TBBF43X-nCDLpnq2NPQsW14Z9jCQ/closedform


Quotes i formes de 
pagament

· Acollida i ludoteca
A càrrec de ViIlage Niu
Ús esporàdic: 

3 € per 30 minuts 
4 € per 60 minuts 
5 € per 90 minuts

Ús fix: 
22 €/mes per 30 minuts
32 €/mes per 60 minuts
44€/mes per 90 minuts

Pagament domiciliat a Village Niu.

· Iniciaciño al Bàsquet  (NOU!!)
A càrrec del Club Natació Sabadell

129€/curs
Pagament domiciliat al Club Natació 
Sabadell en tres rebuts trimestrals.
L’activitat es realitza a les pistes de l’es-
cola Samuntada

· Ioga 
A càrrec de Ioga i Nens

30 €/mes
Pagament domiciliat a Ioga i Nens.

· Teatre Musical (NOU!!)
A càrrec de Village Niu

25€/mes
Pagament domiciliat a Village Niu.

· Anglès 
A càrrec de Village Niu
Vivencial (Infantil i Cicle Inicial): 

3o€ /mes
Acadèmic - Cambridge (3è-6è): 

30€/mes + 32€ de material per curs. 
Pagament domiciliat a Village Niu.

· Natació infantil
A càrrec del Club Natació 
Sabadell (Gran Via)

165,90 €/curs.
Pagament domiciliat al Club Natació 
Sabadell (en 3 rebuts no retornables).
Acompanyament al Club Natació 
(Montcada) a càrrec de les famílies.

· Natació primària
A càrrec del Club Natació  
Sabadell (Gran Via)

129,90 €/curs.
Pagament domiciliat al Club Natació 
Sabadell (en 3 rebuts no retornables).
Acompanyament al Club  
Natació a càrrec de Village Niu.

Preu: 70 € per a tot el curs, 
domiciliat.

· Hoquei patins
A càrrec del Club Esportiu Hoquei 
Sabadell. 

150 €/curs
Pagament per transferència bancària a 
l’inici de curs.

· Batucada
A càrrec de Village Niu

25€/mes
Pagament domiciliat a Village Niu.

· Manga (NOU!!)
A càrrec de Play Art

30€/mes
Pagament domiciliat a  Play Art. 

· Sensibilització artística (NOU!!)
A càrrec de Play Art

30€/mes
Pagament domiciliat a  Play Art. 

· Educació emocional (NOU!!)
A càrrec de La Fita – Centre de 
Psicologia

30€/mes
Pagament domiciliat a  La Fita – Centre de 
Psicologia en rebuts trimestrals. 
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DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

Acollida
Tots els cursos

(7:30-9:00h)

Ludoteca
Tots els cursos
(16:30-18:00h)

Ioga 
infantil
P3 - P5

(16:30-17:30h)

Natació 
infantil
P3 - P5

(17:15-18:00h)

Natació 
primària

1r - 6è
(16:30-18:00h)

Batucada
Tots els 
cursos

(16:30-17:30h)

Sensibilització 
artística
P3 - P5

(16:30-17:30 h)

Teatre 
musical

(16:30-17:45h)

Hoquei 
patins
P4 - 6è

(16:30-17:30h)

Anglès
Tots els 
cursos
P3 - P5

(Vivencial)
(16:30-17:45h)

1r - 2n
(Vivencial)

(16:30-17:45h)
3r-6è

(Acadèmic)
(16:30-17:30h)

Horaris

Més informacio:
www.ampasamuntada.cat
extraescolars@ampasamuntada.cat

Educació
emocional

1r - 3r
(16:30-17:30h)

Manga
1r - 6è

(16:30-17:30h)

Iniciació al 
Basket

P5-6è 
(16:30-17:45h)

https://samuntadampa.wordpress.com
mailto:extraescolars%40ampasamuntada.cat?subject=

