
DADES DEL PARTICIPANT 

NOM COGNOMS

DIRECCIÓ POBLACIÓ

DATA NAIXEMENT CURS ESCOLAR 21-2

NOM MARE/PARE/TUTOR

TARGETA SANITÀRIA 

TELÈFONS DE CONTACTE EN CAS D'URGÈNCIA i

CORREU ELECTRÒNIC (AMB MAJÚSCULES)

DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

TITULAR COMPTE CORRENT

NÚMERO DE COMPTE IBAN 

COESCOLARS ESPORTIVES

FUTBOL 1 DIA FUTBOL  2 DIES
BÀSQUET 1 DIA BÀSQUET 2 DIES
MULTIESPORTS 1 DIA MULTIESPORTS 2 DIES
KÀRATE 1 DIA KÀRATE 2 DIES
VÒLEI
BEISBOL
PATINATGE
APRENEM A BALLAR
PSICOMOTROCITAT
PSICODANCE
NATACIÓ (Aquest atctivitat es realitza a les Pisicnes Municipals)

*En cas d'escollir un dia d'activitat esportiva, quin dia seria? 

COESCOLARS CULTURALS

ANGLÈS I3 ANGLÈS I4
ORDINOGRAFIA-INFORMÀTICA
ARTS ESCÈNIQUES
AULA D'ESTUDI
REFORÇ ESCOLAR

OBSERVACIONS (Aquí pots posar tot allò que creguis necessàri que necessitem saber sobre el teu fill/a (alèrgies, malalties, etc).

DADES DEL SOCI 
SOCI DE L'AMPA FEDAC MANRESA

SI SOM SOCIS NO SOM SOCIS

SIGNATURA

A Manresa,__________ de __________________ de 20_____

                     /                   /

Amb aquesta autoritzo a l'AMPA FEDAC Manresa d’acord amb la llei orgànica 1/1982 el dret i permís per a captar, enregistrar, usar, publicar, i distribuir imatges del meu fill/a o en les quals ell/a estigui inclòs o inclosa, a través de qualsevol mitjà de comunicació de la nostra entitat.

ES

INSCRIPCIÓ COESCOLAR CURS 2021-2022



HORARI DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

FUTBOL SALA INFANTIL       FUTBOL SALA ESCOLETA FUTBOL SALA INFANTIL FUTBOL SALA ESCOLETA BEISBOL 
(1r i 2n ESO) (I4 i I5) (1r i 2n ESO) (I4 i I5) (1rEP a 1r ESO) Horari de 17 a 18h

FUTBOL SALA ALEVÍ FUTBOL SALA PREBENJAMÍ FUTBOL SALA ALEVÍ FUTBOL SALA PREBENJAMÍ KÀRATE
(5è i 6è EP) (1r i 2n EP)  (5è i 6è EP) (1r i 2n EP) (1r a 6è EP)

FUTBOL SALA BENJAMÍ      APRENEM A BALLAR FUTBOL SALA BENJAMÍ BÀSQUET PATINATGE 
(3r i 4rt EP) (I3-I4-I5) (3r i 4rt EP) (1r a 6è EP)  (I4 i I5)
BÀSQUET                                   KÀRATE MULTIESPORTS PSICODANCE 

(1r a 6è EP) (1r a 6è EP)  (I4 i I5) (1r a 6è EP)
PATINATGE VÒLEIBOL PSICOMOTRICITAT 
(1r a 6è EP) (1r-2n-3r-4t ESO) (I3-I4-I5)

MULTIESPORTS
 (I4 i I5)

AULA D'ESTUDI ORDINOGRAFIA-INFORMÀTICA ARTS ESCÈNIQUES (Teatre)
(1r-2n-3r-4t ESO) (des de 3r EP) (1r-2n-3r-4t ESO)

ARTS ESCÈNIQUES (Teatre) AULA D'ESTUDI PLAY ENGLISH PLAY ENGLISH ARTS ESCÈNIQUES (Teatre)
(1r, 2n, 3r i 4t ESO) (1r-2n-3r-4t ESO)  (I4) (I3) (I4 i I5)

REFORÇ ESCOLAR
(3r, 4t, 5è i 6è EP)

SOCI AMPA NO SOCI AMPA
1 dia 27 € - 2 dies 32 € 1 dia 33 € - 2 dies 38 €

20 € 25 €

28,72 € *Consultar a les Piscines Municipals

27 € 33 €

18 € 24 €

15 € 21 €

15 € 21 €

SOCI AMPA NO SOCI AMPA

59 € 64 €

49 € 55 €

Nota: les coescolars de natació, beisbol i culturals queden excloses de pack.
Els grups hauran de ser d’un mínim de 6 nens/es per tal de dur a terme l’activitat. Excepte per Arts escèniques i Reforç escolar 
que caldrà un mínim de 10 alumnes i 
Aula d'estudi que caldrà un mínim de 12 alumnes
L’AMPA es reserva el dret de modificar o anul·lar qualsevol activitat.

Nota: Totes les coescolars a excepció la de natació es realitzen a l’escola. Els monitors recullen als alumnes, els porten a la zona d’esport i 
mengen el berenar que els pares els hi heu preparat abans de fer l’activitat.
Les activitats començaran la primera setmana d’octubre. Si hi ha alguna modificació en el calendari d’inici d’alguna activitat, se us avisarà amb antelació.
L’AMPA es farà càrrec de l’assegurança que cobreix el vostre fill/a durant la realització de l’activitat coescolar a l’escola. 
Si us doneu de baixa abans de tres mesos se us cobrarà 5€ sobre aquest concepte.
Al retornar la butlleta per formalitzar la inscripció també autoritzeu que s’utilitzin les vostres dades per a ser adherits als grups de whatsapp 
informatius de cadascuna de les activitats.

2 germans fent activitat de 1 dia (excepte piscina, activitats 
cultural i beisbol)

Futbol Sala - Pre-esports - Bàsquet - Kàrate - 
Psicomotricitat - Vòlei - Multiesports

Natació

 Psicodance - Aprenem a ballar - Patinatge

Ordinografia–Informàtica  

Play in English (anglès)

Arts escèniques (Teatre) - Aula d'estudi -                   
Reforç Escolar

PREUS PACKS COESCOLARS

Beisbol

17 a 18 h

17 a 18 h

NATACIÓ: Aquesta activitat es realitza a les Piscines Municipals de Manresa, el dia escollit s’ha de concertar amb aquest centre. La quota d'aquesta activitat també la facturarà directament aquest centre i no 
l'AMPA. Les famílies que vulguin fer aquesta activitat hauran de passar per la sala de l'AMPA abans d'anar a les Pisicnes Municipals

PREUS COESCOLARS

Activitat de 2 dies (excepte piscina, activitats culturals i beisbol)

17 a 18:30 h

17 a 18:30 h

17 a 18:30 h

COESCOLARS CULTURALS

14 a 15 h

PROGRAMA D'ACTIVITATS COESCOLARS CURS 2021-2022

COESCOLARS ESPORTIVES 

17 a 18:30 h

17 a 18:30 h

17 a 18:30 h



Els jugadors dels esports de competició caldrà que paguin, a principi de curs, la quantitat de 30€ en concepte de fitxa esportiva. 
Al seu moment, es confirmarà als pares de l’import exacte si hagués alguna modificació. Aquest import l’estableix la institució organitzadora de la competició.
Els nens/es que participin a les competicions que es vinculen  a l’activitat coescolar de futbol sala hauran d’abonar 20€ en concepte de compra 
de la roba d’equipament.
En cas de donar-se de baixa d’una activitat caldrà informar a l’oficina de l’AMPA-escola o bé mitjançant el correu electrònic : esports@ampafedacmanresa.org
(si és activitat esportiva) o cultura@ampafedacmanresa.org  (si és activitat no esportiva) abans del dia 20 del mes anterior al que cessarà l’activitat, 
en cas contrari es cobrarà el mes sencer.
Aquesta inscripció és definitiva, un cop signada implica l’alta de l’activitat, per donar-se de baixa de l’activitat s’haurà de seguir els passos explicats 
al punt anterior.
Donar-se de baixa d’una activitat inclosa en un pack implica canviar d’activitat o perdre el pack
Per a més informació poseu-vos en contacte a través del correu electrònic: esports@ampafedacmanresa.org

DESCRIPCIÓ I BENEFICIS DE LES COESCOLARS:

Arts escèniques:  iniciació de diferents arts escèniques , teatre, titelles o circ. Creació d'un espectacle en què les infants són els protagonistes.
Objectius: desenvolupar la possibilitat expressives del cos utilitzant la improvisació com a eina de creació col·lectiva
Aprenem a Ballar: Realització de diferents activitats de moviments, dansa i balla, joc i manipulació dirigides al desenvolupament de la psicomotricitat 
de l'infant. 
Potencia les capacitats expressives
Reforç Escolar: Es faran deures de l'escola i altres activitats d'ampliació en contacte amb els tutors/es dels alumnes de l'extraescolar.
Objectius: contribuir a l'adquisició d'hàbits i tècniques acadèmiques per reforçar matèries en que l'alumne/a necessiti millorar. Reforç escolar
Play English: Aprenentatge de l'anglès a través del joc: activitats lúdiques, cançons, jocs, rimes i poemes. 
A càrrec de l'Acadèmia Eco7
Arts escèniques: Iniciació i/o aprofundiment al món de les arts escèniques: teatre, teatre musical, titelles i circ. Creació d'un espectacle en el que els infants 
són els protagonistes. 
Objectius: desenvolupar les possibilitats expressives del cos utilitzant la improvisació com a eina de creació col·lectiva
Aula d'estudi: Servei orientat a realitzar els deures i treballs de classe amb supervisió i suport de l'educador/a. 
Aclarint conceptes que no han queda clars, aplicant tècniques d'estudi i realitzant tasques addicionals pel perfeccionament de la matèria. 
Objectiu: contribuir a l'adquisició d'hàbits i tècniques d'estudi per reforçar matèries en que l'alumnat necessiti millorar
Vòlei: Beneficis: Augmenta les capacitats motores, millora la capacitat de reacció i de realitzar moviments ràpids en poc temps, millora el control físic, 
augmenta la resistència, desenvolupa la coordinació ull-mà, i augmenta la capacitat aeròbica i millora la salut del cor.
Kàrate: Millora l'autoestima dels alumnes, el karate dona energia a l'organisme, també ajuda a millorar la concentració, ofereix una millor coordinació, 
i es ideal per millorar la salut corporal
Ordinografia-informàtica:  Aprenentatge progressiu de l’ús del teclat d'ordinador per al posterior aprofundiments en l’ús d'ordinadors personals 
amb el programa bàsic d'edició de textos, presentacions i edicions de vídeos
Objectius: treballar la manipulació i coneixement del instruments i material informàtic de forma acurada per tal que el nen/a l'integri com a eina més,
d'ús corrent
Patinatge: desenvolupament de la pràctica esportiva del patinatge. Domini del patí, desenvolupament del circuits i iniciació als esports amb patins. 
Objectiu. Treballar i millorar el desenvolupament de les capacitats físiques fomentant el treball en equip
Psico-dance: Aplega un seguit de disciplines de ball sorgides de les darreres tendències i moviments artístics.. 
Objectius: potenciar les capacitats expressives mitjançant la dansa i el moviment
Multiesport: activitat d'iniciació als esports col·lectius a través del desenvolupament d'habilitats bàsiques i jocs pre-esportius. 
Objectiu: treballar el desenvolupament motriu de l'infant i el seu entorn en els esports d'equip
Futbol: millora la coordinació motora, regula el pes corporal, enforteix els músculs i els ossos , millora la salut càrdio-respiratòria,
 promou el treball en equip i afavoreix el desenvolupament comunicatiu
Basquet: cuida i protegeix el sistema cardiovascular, estimula el creixement de la massa osea i muscular. 
Desenvolupa l’equilibri, estimula i proporciona una millor coordinació motora, exercita l’agilitat muscular i activa els reflexes. 
Beisbol: Es guanya una gran resistència a l’esforç físic, s’ha de córrer al batejar i també s’ha d’estar molt atent, per el que afavoreix la concentració així com
 la rapidesa dels reflexes. Es un esport que desenvolupa les capacitats motores, la formació dels músculs i on s’exercita tot el cos.
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