
ACTIVITAT CURS
MÀXIM 
PLACES

DIES

HORARI ESPAI
PROTOCOL EN CAS DE PLUJA O 

VENTADES
PREU 

TRIMESTRAL
PREU 

MENSUALDL DM DC DJ DV

AULA ESTUDI 3r a 6è - 16:30 a 17:30 ANUL·LADA 32,00€/dia 10,66€/dia

FEM COMEDIANTS 

P4 i P5 12 16:30 a 17:30

Pati de P3                                                 
El monitor recollirà els alumnes a la 
porta d'Infantil i se'ls endurà al pati 
de P3. 

L'activitat quedarà suspesa i els 
alumnes hauran de ser recollits a 
l'hora de la sortida lectiva (16.15 o 
16.30) per evitar aglomeracions al 
menjador.                                                              
*L'activitat també quedarà suspesa 
en cas de fred extrem.

83,00 € 27,66

FEM D'INDI

P3 12 16:30 a 17:30

Pati de P3                                               
El monitor recollirà els alumnes a la 
porta d'Infantil i se'ls endurà al pati 
de P3.                             83,00 € 27,66

DANSA

P4, P5 14 16:30 a 17:30
Entrada infantil.                                     
*La monitora esperarà els alumnes a 
l'entrada d'infantil per començar 
l'activitat. Es demana a les families 
que els alumnes del grup de primera 
hora vinguin vestits amb el xandall o 
roba còmoda de casa perquè no 
s'hagin de canviar. Els de segona 
hora es podran canviar al menjador 
si es queden a canguroteca.

L'activitat quedarà suspesa i els 
alumnes hauran de ser recollits a 
l'hora de la sortida lectiva (16.15 o 
16.30) per evitar aglomeracions al 
menjador.                                                              
*L'activitat també quedarà suspesa 
en cas de fred extrem.

92,00 € 30,66

1r a 6è 14 17:30 a 18:30 92,00 € 30,66

INDIVIDUAL JUDO 

P4 i P5 18 16:30 a 17:30
Entrada Infantil                                                      
El monitor esperarà els alumnes a 
l'entrada d'infantil per començar 
l'activitat. Es demanarà a les families 
que els alumnes vinguin vestits amb 
el xandall o roba còmoda de casa 
perquè no s'hagin de canviar.

L'activitat quedarà suspesa i els 
alumnes hauran de ser recollits a 
l'hora de la sortida lectiva (16.15 o 
16.30) per evitar aglomeracions al 
menjador.                                                              
*L'activitat també quedarà suspesa 
en cas de fred extrem.

82,00 € 27,33

1r a 3r 20 16:30 a 17:30 82,00 € 27,33

4rt a 6è 20 17:30 a 18:30 82,00 € 27,33

FUTBOL SALA

1r i 2n 30 16:30 a 17:30

Pista escola                                        
*Els monitors recolliran els alumnes 
al pati principal a l'hora de la sortida 
lectiva.                                                    

L'activitat quedarà suspesa i els 
alumnes hauran de ser recollits a 
l'hora de la sortida lectiva (16.15 o 
16.30) per evitar aglomeracions al 
menjador.                                                              

102,00 € 34,00

3r i 4rt 28 16:15 a 17:15

Instal·lacions UBAE                         
*Els monitors recolliran els alumnes 
al pati principal a l'hora de la sortida 
lectiva.                                                    
*Els alumnes hauran de ser recollits 
per les famílies a les 17.15H!!!

102,00 € 34,00

5è i 6è 28 17:30 a 18:30
Pista de l'escola

102,00 € 34,00

PATINATGE

P4 i P5 24 16:30 a 17:30
Pista pati principal.                                
*Els monitors recolliran els alumnes 
per ordre de sortida al pati principal. 
Es canviaran als vestuaris de forma 
esglaonada tal com vagin sortint. 

L'activitat quedarà suspesa i els 
alumnes hauran de ser recollits a 
l'hora de la sortida lectiva (16.15 o 
16.30) per evitar aglomeracions al 
menjador.                                                              

47,00 € 15,66

1r i 2n 34 16:30 a 17:30 91,00 € 30,33

3r a 6è 29 16:30 a 18:30 156,00 € 52,00

PISCINA

P3 a P5 20 16:30 a 17:30 Holmes Place                                            
Els monitors recolliran els alumnes a 
les 16.15h a la porta d'Infantil.

L'activitat es farà amb normalitat. 98,00 € 32,66

P3 a P5 20 16:30 a 17:15 87,00 € 29,00

1r i 2n 16 16:30 a 17:30 91,00 € 30,33

3r a 6è 16 17:30 a 18:30 91,00 € 30,33

MULTIESPORT

P5 10 16:30 a 17:30
Instal·lacions UBAE.                                                    
*Els monitors recolliran els alumnes 
al pati principal a l'hora de la sortida 
lectiva en el cas de 1r i 2n. Els de P5 
s'hauran d'esperar a canguroteca, 
preferiblement amb el grup exterior. 

L'activitat quedarà suspesa i els 
alumnes hauran de ser recollits a 
''hora de la sortida lectiva (16.15 o 
16.30) per evitar aglomeracions al 
menjador. 

102,00 € 34,00

1r i 2n 12 16:30 a 17:30 102,00 € 34,00

PLAY WITH DAISY & ROBIN

P3 - 16:30 a 17:30 ANUL·LADA 77,00 € 25,66

P4 i P5 - 16:30 a 17:30 127,00 € 42,33

P4 i P5 - 16:30 a 17:30 127,00 € 42,33

ANGLÈS
1r a 6è - 16:30 a 17:30 127,00 € 42,33

1r a 6è - 16:30 a 17:30 127,00 € 42,33

PLÀSTICA

P5 a 6è 15 16:30 a 18:30

Menjador                                                 
L'activitat es farà respectant els 
grups bombolla de l'escola i amb 
materials individuals. L'activitat es farà amb normalitat 87,00 € 29,00

BALL MODERN
1r a 2n 14 16:30 a 17:30

Instal·lacions UBAE.  Espai exterior.                         
*Els monitors recolliran els alumnes 
per ordre de sortida al pati principal.

L'activitat quedarà suspesa i els 
alumnes hauran de ser recollits a 
l'hora de la sortida lectiva (16.15 o 
16.30) per evitar aglomeracions al 
menjador.                                                              

84,00 € 28,00

3er a 6è 14 16:30 a 17:30
Porxada pati escola

84,00 € 28,00

BÀSQUET

1r i 2n 14 16:30 a 17:30

Instal·lacions UBAE.                                           
*Els monitors recolliran els alumnes 
al pati principal a l'hora de la sortida 
lectiva.                                                    
*Els alumnes de 3r i 4rt hauran de 
ser recollits per les famílies a les 
17.15H!!!

L'activitat quedarà suspesa i els 
alumnes hauran de ser recollits a 
l'hora de la sortida lectiva (16.15 o 
16.30) per evitar aglomeracions al 
menjador.                                                              

102,00 € 34,00

3r i 4rt 14 16:15 a 17:15 102,00 € 34,00



BÀSQUET

5e i 6è 14 16:30 a 17:30

Els alumnes de 5è s'hauran d'esperar 
a canguroteca, preferiblement amb 
el grup exterior, fins que arribin els 
de 6è per marxar tots junts cap a 
l'UBAE. 

L'activitat quedarà suspesa i els 
alumnes hauran de ser recollits a 
l'hora de la sortida lectiva (16.15 o 
16.30) per evitar aglomeracions al 
menjador.                                                              

102,00 € 34,00

ESGRIMA

1r a 6è 12 16:30 a 17:30

Entrada Infantil                                      
*El monitor recollirà els alumnes al 
pati principal i se'ls endurà a 
l'entrada d'Infantil.

L'activitat quedarà suspesa i els 
alumnes hauran de ser recollits a 
l'hora de la sortida lectiva (16.15 o 
16.30) per evitar aglomeracions al 
menjador.                                                              
*L'activitat també quedarà suspesa 
en cas de fred extrem.

72,00 € 24,00

ROBÒTICA (TBKIDS)
P4 a 6è - 16:30 a 17:30

ANUL·LADA
80,00 € 26,66

P4 a 6è - 16:30 a 17:30 80,00 € 26,66

EMPRENEDORIA 
TECNOLÒGICA 3r a 6è 24 12:30 a 13:30 80,00 € 26,66

ESCACS

P4 a 6è 20 16:30 a 17:30 ANUL·LADA 60,00 € 20,00

P5 a 2n 20 13:30 a 14:15 48,00 € 16,00

3r a 6è 20 12:30 a 13:15 48,00 € 16,00

ACOLLIDA 

P3 a 6è - 07:45 a 9:00h

Menjador i pati.                                     
Cada dia es pendrà la temperatura 
als nens i nenes al passadís. Les 
famílies s'hauran d'esperar a fora. Un 
monitor s'encarregarà de traslladar 
els alumnes de 6è a la Biblioteca 
Montserrat Abelló. 75,00 € 25,00

CANGUROTECA 

P3 a 6è - 16:10 a 17:30

Menjador i pati. El David 
s'encarregarà de recollir els alumnes 
de 6è a la Biblioteca Montserrat 
Abelló i dur-los a l'escola perquè 
facin les extraescolars o es quedin a 
cangur.                                                      
L'entrega dels alumnes a la tarda la 
farà el David per la porta principal 
del pati a través de walkies (David- 
Isabel) per evitar que les famíies 
entrin a l'escola. 

Es demana a les famílies que en la 
mesura del possible vinguin a 
recollir els alumnes a l'hora de la 
sortida lectiva davant la dificultat 
d'acollir-los a tots al menjador i 
garantir una entrega esglaonada i 
segura. 

29,00€/dia 9,66€/dia

CANGUROTECA 

P3 a 6è - 17:30 a 18:30

L'entrega dels alumnes la farà el 
David per la porta principal del pati a 
través de walkies (David- Isabel) per 
evitar que les famíies entrin a 
l'escola. 29,00€/dia 9,66€/dia

MÚSICA

FRANJA DE MIGDIA 

Es mantenen només les classes 
d'instruments. Contactar 
directament amb l'acadèmia A 
tempo per a inscripcions i qualsevol 
aclariment.

*IMPORTANT: Teniu temps fins aquest dijous dia 1 per fer qualsevol tipus de canvi, baixa o alta a través del nostre correu habitual familiesdib@gmail.com. Això sí, només es 
podran acceptar alumnes nous en les activitats on quedin places lliures per tal de respectar les inscripcions que es van fer al maig. Les famílies de P3 podeu fer les inscripcions 
des d'avui mateix a través de l'APP. 


