
  



INFORMACIÓ EXTRAESCOLARS  
CURS 2020-21 ESCOLA BETÚLIA 

 

Aquest curs, amb la finalitat de donar un millor servei i qualitat, 
Àmbit Escola ha creat una nova entitat anomenada Art&Esport  
dedicada exclusivament a la gestió de les activitats 
extraescolars.  

ON TROBEM LA INFORMACIÓ? 
Tota la documentació per a informar-vos de les activitats extraescolars pel curs 2020-21 la podreu 
trobar a www.ambitescola.cat a l’apartat EXTRAESCOLARS 2020-2021, escola BETÚLIA 
 
COM CONTACTAR AMB NOSALTRES: 
Per qualsevol dubte o pregunta podeu: 
 Trucar al 671 248 362 (de dilluns a divendres de 9:15 a 19:30h) sinó hi ha servei telefònic 

envieu un WhatsApp. 
 Enviar un correu a: administracio@ambitescola.cat 

 
COM ENS INSCRIUREM? 
 NOVETAT CURS 2020-21: Els alumnes que ja estiguin fent 

activitats extraescolars durant el curs 19-20 AUTOMATICAMENT quedaran 
inscrits pel curs 20-21. En cas que no vulguin continuar , teniu que enviar un 
correu electrònic a  administracio@ambitescola.cat i notificar la baixa abans 
del 31 d’agost 2020. 

 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 INFOPARES. 

 
DATES D’INSCRIPCIONS: 

 Per tal de coordinar que l’inici de les activitats es pugui dur a terme en les dates previstes, 
és important que realitzeu la inscripció abans del 15 de setembre de 2020.   

 

NOUS USUARIS 
1. Per formalitzar el procés d’inscripció ho podeu fer amb el formulari on-line que trobareu a 
l’apartat INFOPARES (part inferior esquerra) de la web www.ambitescola.cat 
2. Com a nous usuaris de l’INFOPARES 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 BETÚLIA 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: 

 A partir de l’1 d’octubre  
 
DATES GENERAL: 

 Totes les activitats extraescolars s’allargaran fins l’últim dia del curs 2020-21 
 Les activitats d’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. 
QUOTES: 

 La quota de les activitats extraescolars es cobrarà de l’1 al 5 de cada trimestre  per tant, el 
1r pagament de les quotes d’extraescolars es realitzarà de l’1 al 5 de Octubre. 
 

MOSTRA/FESTIVALS: 
 A final de curs es lliurarà a tots els nens i nenes un informe de l’activitat. 
 Algunes activitats tenen trobades esportives, festivals, concursos i/o mostres durant el 

curs. 
 
COM DONAR DE BAIXA UNA ACTIVITAT? 
Per a donar de baixa una activitat s’haurà de notificar per correu a 
administracio@ambitescola.cat., abans de finalitzar el trimestre en curs. 

 
 

  



 
 
 
 

NATACIÓ 
Curs de natació per nivells organitzat pel Servei Municipal d’Esports i CEM MARESME.  
Es realitzen a la Piscina Municipal del Centre o a CEM MARESME respectivament. 
Edats: de 1r EP a 6è EP (piscina Centre) i de P3 a 6è EP (CEM MARESME) PLACES 
LIMITADES 
Horari:  dissabte matí  

 Piscina Centre (11:15 a 12h)  
*Preu: 132€ (Tot el curs). Es realitzaran els 
cobraments per trimestre. No es farà la devolució 
de cap import per cap motiu. 

 Piscina CEM MARESME (9:30 a 10:15h) 
*Preu: 137€ (Tot el curs). Es realitzaran els cobraments per trimestre. No es farà la 
devolució de cap import per cap motiu. 
*Preu pendent de concretar amb el gestor 
 

PSICOMOTRICITAT 
Activitat d’educació física de base per al treball de les habilitats motrius i perceptivo-
motrius bàsiques. 
Edats: de P3 fins a P5 
Horari: Dimecres de 13 a 14h 
Preu trimestral: 63€ 

 
FUTBÀSQUET 
Pretenem amb aquesta activitat que les nenes i nens s’iniciïn en l’aprenentatge 
d’aquests esports. Durant el curs participaran en partits amistosos dels dos esports. No 
cal comprar els uniformes, els cedim nosaltres.  
Edats: de P4 fins a 2n EP 
Horari: Dilluns (Bàsquet) i dimecres (Futbol) de 17:15 a 18:15h  
Preu trimestral: 81€ 
 

JUDO 
Activitat d’iniciació-aprenentatge de Judo. Organització dels grups per edats. Als 

participants se’ls oferirà l’opció de federar-se i progressar en els 
successius graus de cinturó. Cal adquirir el Kimono. 
Es realitzaran entrenaments i trobades amb altres entitats. 
Es convocarà una reunió informativa. 
Edats: per a nens i nenes de P5 fins a 6è (segons nombre d’inscrits es 
desdoblaria el grup segons l’edat en una segona franja) 
Horari: Dilluns i dimecres de 13 a 14h.  
Preu trimestral: 95€  
 

 

ACTIVITATS PER A ALUMNES 



 
PATINATGE 
Activitat de patinatge artístic sobre rodes. Cal portar els patins. 
Edats: grup d’iniciació de P5 a 3r EP , grup avançat a partir de 4t EP i grup ESO 
Horari:  dimarts de 13 a 14h (avançat)  

dijous de 13 a 14h (iniciació). 
Preu trimestral: 63€  

Dimarts i dijous de 19:45 a 20:45h (grup ESO) 
Preu trimestral:126€ 
 
  

ESCACS 
Activitat d’iniciació-aprenentatge d’escacs. 
Edats: de 1r EP a 4t d’ESO  Horari: divendres de 13 a 14h  
Preu trimestral: 45€   
 

TENIS TAULA 
Activitat d’iniciació-aprenentatge de tenis taula. 
Trobades esportives puntuals amb altres entitats. 
Edats: de 3r EP a 6è EP 
Horaris: dimarts i dijous de 17.15 a 18.15h (en cas d’haver-hi suficients inscrits d’ESO se’ls 
proposaria una segona franja de 18:15 a 19:15h) 
Preu trimestral: 84€  
 

DANSA/BALLS MODERNS 
Activitat d’expressió corporal amb suport musical: Jazz, Funky, Hip-Hop… 
Edats: de P4 a 6è EP  
Horaris (a continuació us informem dels horaris dels grups consolidats):  

 P4-P5: divendres de 17:15  a 18:15h 
 1r-2n: divendres de 13 a 14h 
 3r: divendres de 14 a 15h 
 4t: dimecres de 14 a 15h 
 5è: dilluns de 14 a 15h 
 6è: dijous de 14 a 15h 

Preu trimestral: 63€  
Nota: Els horaris poden variar segons el nombre ’inscrits 

 
TEATRE 
Taller de teatre. Participació a la mostra de teatre a final de curs. 
Edats: de P5 a 2n EP. 
Horari: dimecres de 17:15 a 18:15h  
Edats : P4 
Horari: Dijous de 17:15 a 18:15h 
Preu trimestral: 83€  
 

  



TALLER DE CUINA  
Edats: de 1r EP a 1er ESO 
Horari: Dijous de 17:30 a 19h 
Preu trimestral: 69€   
Aquesta activitat es realitzarà al local d’Àmbit Escola a Via Augusta 43 Local 1 

 
TECNIFICACIÓ DE BÀSQUET 
Activitat de perfeccionament tècnic de Bàsquet. Treball individualitzat en grups reduïts. 
Places limitades. 
Edats: De 3r a 6è EP (imprescindible estar jugant a bàsquet federat) 
Horari: dimarts o dijous de 13 a 14. (segons número d'inscrits i nivell) 
Preu trimestral per un dia : 45€ 

 
IOGA INFANTIL 
A través del joc barregem contes i viatges imaginaris amb postures, massatges, música i 
cançons, dansa, dibuix i expressió plàstica. També treballem per parelles o en grups 
fomentant el companyerisme i l'amistat i creant vincles entre els infants. Els nens/es 
desenvolupen força, coordinació, flexibilitat, equilibri, consciència corporal, una millor 
postura i autoconfiança, fomentant totes aquestes habilitats en un entorn positiu i no 
competitiu 
Edats:  de P5 a 6è 
Horari: Dimarts de 14 a 15h 
Preu trimestral: 63€   
 
 

BATUCADA 
 
L’alumnat aprendrà batucada: ritmes i coreos 
Horari: Divendres  
Preu trimestral: AMPA es posarà en contacte amb els interessats 
 
 

IMPORTANT: 
 

TOTES LES ACTIVITATS ES DURAN A TERME SI HI HA SUFICIENT NOMBRE D’INSCRITS. EN 
EL CAS D’UN NOMBRE D’INSCRITS SUPERIOR A LES POSSIBILITATS DE L’ESPAI I DEL 
MONITORATGE, SI ÉS POSSIBLE, ES PROPOSARÀ EL DESDOBLAMENT DEL GRUP EN UN 
ALTRE HORARI. EN LES ACTIVITATS AMB PLACES LIMITADES, ES RESPECTARÀ L’ORDRE 
D’INSCRIPCIÓ I S’OBRIRÀ UNA LLISTA D’ESPERA. 
 

  



 
 

 
 

EQUILIBRA’T 
Activitat que combina estiraments, tonificació muscular, equilibris, correcció postural i 
relaxació en una mateixa sessió. Es tracta d’una barreja de disciplines orientals (IOGA, 
TAI-XI) i occidentals (PILATES) amb la finalitat d'aconseguir un treball físic i mental 
complet.  
Horari:  dilluns de 21.15 a 22.15h   PLACES LIMITADES 
Preu trimestral: 69€  
 

MOU-TE 
Activitat coreografiada d’intensitat mitjana-alta basada en el treball aeròbic i que té com a 
objectiu millorar la capacitat cardiovascular, tonificar la musculatura i millorar el sentit del 
ritme, una combinació de ball (ZUMBA) i exercicis basats en les arts marcials i la boxa 
(BODY COMBAT). 
Horari: dimecres de 21.15 a 22.15h  
Preu trimestral: 69€  
 

TENIS TAULA PARES  
Activitat lúdica i d’aprenentatge del joc amb monitoratge. 
Horari:  divendres de 20.30 a 21.30 
Preu trimestral: 63€  
 

TAI-XI /XI-KHUN 
Activitat pràctica d’ambdues tècniques orientals amb la finalitat del benestar física través 
del moviment harmònic i el control corporal així com la respiració i l’equilibri mental. 
Horari:  dimecres de 19 a 20:30h   PLACES LIMITADES 
Preu trimestral: 66€  
 

  

ACTIVITATS PER A PARES I MARES 



 
 

 
 
 
 
 



        
 
 
 
 

 
 
Totes les gestions sobre les extraescolars les pots tramitar des de casa teva a través 
de l’aplicatiu INFOPARES. 

 
 
 

 

DESCUBREIX-HO A  
www.ambitescola.cat 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Via Augusta, 43 local 1. Telèfon 671 248 362 - administracio@ambitescola.cat 

 
 


