
Places limitades: s’adjudicaran per ordre d’inscripció.
Per a qualsevol consulta podeu dirigir-vos a la recepció del centre.

Per a totes les activitats extraescolars segueix vigent la normativa general de
l’escola.
És obligatori portar tot aquell material específic de l’activitat que el monitor/a
demani. Per a totes les activitats esportives cal l’equip específic de cada esport.
S’ha de mantenir una assistència regular i justificar les faltes d’assistència.
Si s’hagués de sortir abans  de l’hora d’acabament de l’activitat extraescolar o
després de l’horari de classe i no fer aquell dia extraescolar, s’ha de portar un
permís signat pels pares.
L’incompliment de les normes pot comportar donar-los de baixa de l’activitat.
Per donar-se de baixa d’una extraescolar s’ha de fer amb 15 dies d’antelació.
És molt important respectar l’hora d’inici i d’acabament de les activitats i no
interferir-les recollint els alumnes abans d'acabar la sessió.

Amb l’objectiu de completar la formació dels nostres alumnes i, alhora, oferir a les
famílies el màxim de possibilitats per l’educació dels seus fills i filles, hem elaborat
aquest programa d’activitats extraescolars pensades per a cada edat i dirigides per

personal qualificat.
 

El Canguratge/Ludoteca i la resta de les 
activitats extraescolars s'iniciaran  

el dia 5 de setembre fins el 22 de juny, 
coincidint amb el calendari escolar.

INSCRIPCIONS

 
NORMATIVA

EXTRAESCOLARS 
 2022-2023

EXTRAESCOLARS 
 2022-2023



ANGLÈS

A partir de P3
 

Matí: de 7:30 h a 9 h
Tarda: de 17 h a 18 h

 

1h diària – 48 €/mes
2a hora o fracció–36€/mes

CANGURATGE

EDUCACIÓ 
INFANTIL

A partir de P3
 

Dilluns i dimecres 
de 17 h a 18 h

 
2h setmanals – 50€/mes

ANGLÈS

A partir de P4
 

Dimarts i dijous de
17 h a 18 h

 
2h setmanals - 26 €/mes

PREESPORTIU

De 6 a 12 anys
 

Matí: de 7:30 h a 9 h
Tarda: de 17 h a 18 h

 
1h diària – 48 €/mes

2a hora o fracció–36€/mes
 

CANGURATGE

Agrupament segons 
edat i nivell:

 

Dilluns i dimecres de 17h a 18h 
 

2h setmanals - 50€/mes

5è i 6è  d’EducacióPrimària
 

Dilluns i dimecres de 17h a 18h
 

2h setmanals - 26 €/mes

BÀSQUET ALEVÍ

De dilluns a divendres:
de 13 h a 14 h i de 17h a
18 h Classes individuals,

horari a concretar.
 

½ h setmanal-42€/mes

PIANO

1r i 2n d’Educació Primària
 

Dilluns i dimecres de 17h a 18h
 

2h setmanals - 26 €/mes

POLIESPORTIU

PREBENJAMÍ

Dimecres i dijous de 
17h a 18h. 

Classes individuals, 
horari a concretar.

 
½ h setmanal-42€/mes

VIOLÍ

De 6 a 12 anys
 

Dimarts i dijous de 17h a 18h
 

2h setmanals - 17 €/mes

TENNIS TAULA

De 12 a 16 anys
 

Dimarts i dijous de 17 h a 18 h
 

2h setmanals - 17 €/mes

TENNIS TAULA

De 12 a 16 anys
 

Dilluns i dimecres de 17h a 18h
 

2h setmanals - 26 €/mes

BÀSQUET

De 12 a 16 anys
 

Dimarts i dijous de 18 h a 19 h
 

2h setmanals - 26 €/mes
 
 

OPCIONAL CANGURATGE
de 17 h A 18 h

2h setmanals – 20€/mes

FUTBOL

EDUCACIÓ
SECUNDÀRIA

BÀSQUET BENJAMÍ

3r i 4t d’Educació Primària
 

Dilluns i dimecres de 17h a 18h
 

2h setmanals - 26 €/mes

FUTBOL ALEVÍ

FUTBOL BENJAMÍ

3r i 4t d’EducacióPrimària
 

Dimarts i dijous  de 17h a 18h
 

2h setmanals - 26 €/mes

5è i 6è  d’Educació Primària
 

Dimarts i dijous de 18 h a 19 h
 

2h setmanals - 26 €/mes
 
 

OPCIONAL CANGURATGE
de 17 h A 18 h

2h setmanals – 20€/mes

ANGLÈS

1r, 2n i 3r de primària
Dilluns i dimecres de

17 h a 18 h.
 

2h setmanals-26 €/mes

GIMNÀSTICA RÍTMICA

GIMNÀSTICA RÍTMICA

P4 - P5
 

Dilluns i dimecres  de
17 h a 18 h.

 
2h setmanals-26 €/mes

 HANDBOL BENJAMÍ
3r i 4t d’Educació Primària

 

Dilluns i dimecres de 18h a 19h
 

2h setmanals - 26 €/mes
 
 

OPCIONAL CANGURATGE
de 17 h A 18 h

2h setmanals – 20€/mes

1r i 2n d’Educació Primària
 

Dilluns i dimecres de 17h a 18h
 

2h setmanals - 26 €/mes

HANDBOL

PREBENJAMÍ

HANDBOL ALEVÍ
5è i 6è  d’Educació Primària

 

Dilluns i dimecres de 18h a 19h
 

2h setmanals - 26 €/mes
 
 

OPCIONAL CANGURATGE
de 17 h A 18 h

2h setmanals – 20€/mes

ROBÒTICA
A partir de P4

 
Dimarts i dijous de

17 h a 18 h
2h setmnals - 50€/mes

ROBÒTICA
De 6 a 12 anys

 
Dimarts i dijous de

17 h a 18 h
 

 2h setmanals
2h setmnals - 50€/mes

EXTRAESCOLARS      2022-2023
EDUCACIÓ PRIMÀRIA



Per a totes les activitats extraescolars segueix vigent la normativa general de l’escola.
És obligatori portar tot aquell material específic de l’activitat que el monitor/a demani.
Per a totes les activitats esportives cal l’equip específic de cada esport.
S’ha de mantenir una assistència regular i justificar les faltes d’assistència.
Si s’hagués de sortir abans  de l’hora d’acabament de l’activitat extraescolar o després
de l’horari de classe i no fer aquell dia extraescolar, s’ha de portar un permís signat pels
pares.
L’incompliment de les normes pot comportar donar-los de baixa de l’activitat.
Per donar-se de baixa d’una extraescolar s’ha de fer amb 15 dies d’antelació.
És molt important respectar l’hora d’inici i d’acabament de les activitats i no interferir-les
recollint els alumnes a mitja sessió.

En/na____________________________________________________________________

amb DNI ___________________________________________ com a pare/mare/tutor/a de

l’alumne/a___________________________________________ de ______________ curs,
l’autoritzo a realitzar la/les activitat/s extraescolars descrites a continuació que organitza el
Col·legi Montserrat pel curs 2022-2023 i faig extensiva aquesta autorització a totes les
decisions que calgui prendre.
 
NORMATIVA

Signatura:                                                 
                     

Data:___________________________
  
Activitats a les quals s’inscriu:     
 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Per a totes les activitats extraescolars segueix vigent la normativa general de l’escola.
És obligatori portar tot aquell material específic de l’activitat que el monitor/a demani.
Per a totes les activitats esportives cal l’equip específic de cada esport.
S’ha de mantenir una assistència regular i justificar les faltes d’assistència.
Si s’hagués de sortir abans  de l’hora d’acabament de l’activitat extraescolar o després
de l’horari de classe i no fer aquell dia extraescolar, s’ha de portar un permís signat pels
pares.
L’incompliment de les normes pot comportar donar-los de baixa de l’activitat.
Per donar-se de baixa d’una extraescolar s’ha de fer amb 15 dies d’antelació.
És molt important respectar l’hora d’inici i d’acabament de les activitats i no interferir-les
recollint els alumnes a mitja sessió.

En/na____________________________________________________________________

amb DNI ___________________________________________ com a pare/mare/tutor/a de

l’alumne/a__________________________________________ de _______________ curs,
l’autoritzo a realitzar la/les activitat/s extraescolars descrites a continuació que organitza el
Col·legi Montserrat pel curs 2022-2023 i faig extensiva aquesta autorització a totes les
decisions que calgui prendre.
 
NORMATIVA

Signatura:                                                 
                     

Data:___________________________
  
Activitats a les quals s’inscriu:     

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
 

EXTRAESCOLARS 
 2022-2023

EXTRAESCOLARS 
 2022-2023


