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INFORMACIÓ GENERAL EXTRAESCOLARS 

ESCOLA LES CIÈNCIES CURS 2022-23 
 
 
Totes les activitats tenen el vistiplau de l’AFA i l’aprovació del Consell Escolar. 
 
ON TROBEM LA INFORMACIÓ? 
 
Tota la documentació per a informar-vos de les activitats extraescolars pel curs 2022-23 la podreu 
trobar a www.ambitescola.cat a l’apartat EXTRAESCOLARS 2022-2023, escola LES CIÈNCIES. 
 
COM CONTACTAR AMB NOSALTRES 
 
Per qualsevol dubte o pregunta podeu: 
 Trucar al 671 248 362 (de dilluns a divendres de 9 a 12h i de 16 a 17:30h), sinó hi ha servei 

telefònic podeu enviar un WhatsApp. 
 Enviar un correu a: administració@ambitescola.cat 
 

COM ENS INSCRIUREM?   
 

IMPORTANT CURS 2022-23: Els alumnes que ja estiguin fent 
activitats extraescolars durant el curs 21-22 AUTOMATICAMENT* quedaran 
inscrits pel curs 22-23. En cas que no vulguin continuar , heu d’enviar un correu 
electrònic a  administracio@ambitescola.cat i notificar la baixa abans del 31 de 
Juliol. 

 Per a formalitzar el procés de les noves inscripcions podeu fer-ho amb el FORMULARI ON-
LINE que trobareu a www.ambitescola.cat, a l’apartat INFOFAMILIES. 
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NOUS USUARIS 
 
1. Per formalitzar el procés d’inscripció ho podeu fer amb el formulari on-line que trobareu a 
l’apartat INFOFAMILIES (part inferior esquerra) de la web www.ambitescola.cat 
2. Com a nous usuaris de l’INFOFAMILIES haureu d’accedir-hi (sense introduir cap e-mail ni cap 
paraula de pas) clicant sobre la tecla verda ENTRAR. 
3. A la següent pantalla haureu de clicar sobre la icona NOVES INSCRIPCIONS D’ACTIVITATS (no 
detectarà cap alumne) i heu de clicar CONTINUAR. 
4. Escolliu ESCOLA LES CIÈNCIES i a partir d’aquest moment ja podeu començar a introduir les 
vostres dades. Quan finalitzeu el procés i haguem validat les vostres dades, us arribarà un correu 
notificant-vos que la inscripció ha estat realitzada.  

 
INICI I HORARIS  DE LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 
 
DATES D’INICI DE LES ACTIVITATS: 

 Totes les activitats comencen 12 de setembre de 2022 
 

DATES GENERALS: 
 Totes les activitats extraescolars s’allargaran fins l’últim dia del curs 2022-23. 
 Les activitats extraescolars faran les festes de lliure disposició de l’escola on es realitza 

l’activitat 
 
QUORUM: 

 Per iniciar totes les activitats caldrà un nombre mínim de 8 inscrits. 
 Per al correcte funcionament de les activitats s’adequarà el nombre màxim d’inscrits (segons 

activitat) 
 Les activitats amb places limitades, es respectarà l’ordre d’INSCRIPCIÓ CONFIRMADA i 

s’obrirà llista d’espera si es supera. 
 
HORARIS: 

 Les activitats de tarda tenen una durada d’una hora i trenta minuts , però el preu de totes les 
activitats inclou trenta minuts de monitoratge fins l’inici de l’activitat. 

 MONITORATGES: Les extraescolars d’infantil i primària són de 16:30 a 18h i el monitoratge és 
de 16:30 a 17h (durant el qual les nenes i els nens berenaran i es prepararan fins l’inici de 
l’activitat a les 17h).  

 Durant la JORNADA INTENSIVA d’horari escolar el monitoratge s’amplia des de la sortida del 
menjador (15:30h) fins l’inici de les activitats extraescolars (17h) sense cost afegits els dies 
que l’infant té extraescolars.  
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QUOTES: 
 La quota de les activitats extraescolars es cobrarà de l’1 al 5 del mes en curs, per tant, el 1r 

pagament de les quotes extraescolars es realitzarà de l’1 al 5 de setembre. 
 
INFORMES: 

 Al final de curs es lliurarà a tots els nens i nenes un informe de l’activitat 
 
COM DONAR DE BAIXA UNA ACTIVITAT? 
 
Per a donar de baixa una activitat s’haurà de notificar per correu electrònic a 
administració@ambitescola.cat, abans de finalitzar el mes en curs. 
 
 
 
 
 
 
 
Des d’Àmbit Escola volem fer saber a les famílies que en tot moment seguirem les 
normes i indicacions que determini el Departament de Salut i el Departament 
d’Ensenyament per garantir la seguretat dels nostres infants. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA: Àmbit Escola seguirà totes les indicacions i recomanacions que ens indiquin tant del 
departament de Salut com del Departament d’Ensenyament i del departament de Joventut, en 
referencia al COVID19. 
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Karate Kyokushinkai  
El Karate és una de les disciplines que més pot contribuir al procés formatiu de les nenes i els nens, 
ja que desenvolupa tan el seu estat físic com emocional, i millora considerablement el seu rendiment 
en tots els àmbits. 
Per començar l’activitat no serà imprescindible l’adquisició del vestit de karate, però si  que és molt 
recomanable la seva adquisició un cop el nen o la nena estigui convençut de la realització de 
l’activitat. 
Karate Kyokushinkai 1 : Edats: P4*-P5*-1r-2n-3r  
Karate Kyokushinkai 2:  Edats: 4t-5è-6è 
 (*) Els alumnes de P4 i P5 per poder fer l’activitat de Karate el 
monitor haurà de donar l’aprovació per poder-lo apuntar 
Dies activitat: DIMARTS i DIJOUS de 16.30 a 18h 
Karate Kyokushinkai 3:  Edats:  ESO 
Dies activitat: DIMARTS I DIJOUS de 18:15 a 19:15h 
Preu:  29,40€ 
Lloc: Escola Les Ciències 
  
 
 
 
 
 
AIVITATS DE SUPORT A L’ESTUDI 

SEVILLANES/FLAMENC 
Nivell d’iniciació 
Pals inicials 
Sevillanes 
Rumba 
Tango 
Els/les alumnes tenen que portar roba cómoda i sabates de tacó que no portin ni claus ni tatxes. 
Poden portar sabates de carrer amb tacons adaptats per talonejar. 
Aquesta activitat es apta per a grans i petits. 
Dia: Divendres de 17 a 18:30h. 
Preu : 28,35€  
Lloc on realitzarem l’activitat: Escola Les Ciències 
 
Nota: Les famílies hauran de venir a recollir els alumnes a les 16:30h a la porta de l’escola i 
tornar a l’hora de l’inici de l’activitat. 
 
 
 
  

ACTIVITATS ESPORTIVES  

ACTIVITATS PER A PARES I MARES 
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Totes les gestions sobre les extraescolars les pots tramitar desde casa teva a través 
de l’aplicació INFOFAMILIES 
 
 
 

 

DESCUBREIX-HO A  
www.ambitescola.cat 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Telèfon 671 248 362 - administracio@ambitescola.cat 
 


