
INSCRIPCIÓ I NORMATIVA

A través del nostre aplicatiu d’inscripcions 
online que trobareu a la web:
inscripcions.somvalors.com

Els grups complets es tancaran i aquelles 
persones que s’apuntin amb posterioritat 
quedaran registrats a la llista d’espera.

Junt amb el díptic, rebreu un full amb les 
instruccions detallades per tal de dur a 
terme la inscripció del vostre infant a les 
activitats escollides. 

El codi del centre que caldrà introduir a la 
pàgina d’inici de l’aplicatiu per accedir a les 
activitats al centre és: 

AMPA COL·LEGI
MONTSERRAT

.

 És recomanable ser membre de l'AMPA 
per realitzar les activitats extraescolars que 
aquesta entitat ofereix.
· La inscripció a qualsevol de les activitats 
extraescolars organitzades per l'Ampa 
compromet per a tot el curs escolar.
Les places són limitades i es reserven per 
ordre d’inscripció.
· Si en una activitat no hi ha suficient 
nombre d’inscrits es suprimirà.
Un cop complet el grup o equip, els nous 
inscrits passaran a la llista d’espera fins a la 
confecció d’un altre grup o equip.
· El cobrament bancari és trimestral. La 
domiciliació es realitzarà entre els dies 1 i 5.
· Un rebut retornat tindrà un càrrec de 
2,5€.
· En cap cas es podrà inscriure cap alumne 
si hi ha un deute pendent d'extraescolars 
de cursos anteriors.
· L'infant podrà ser donat de baixa de
l'activitat, prèvia comunicació escrita, si
acumula un deute de 2 mesos en les 
activitats ·
Es formaran els grups a partir dels criteris 
establerts l’any anterior. Els alumnes que 
s’inscriguin per primera vegada a les 
activitats, se’ls assignarà el grup més adient.

ACTIVITATS

· Des de l’1 d’octubre al 21 de juny.

NORMATIVA FUNCIONAMENT

· Les activitats extraescolars segueixen el 
calendari escolar de l’escola.
· És necessari venir equipat per a les activi-
tats que ho requereixen.
· Els dies de pluja NO suspenem les activi-
tats. Hi ha activitat alternativa.
La direcció es reserva el dret de possibles
canvis d’horaris si es presenten incompati-
bilitats de darrera hora a l’àmbit escolar.
· En cas d’absència a l’escola agrairíem una 
nota dels tutors o dels pares amb la seva 
conformitat.
·Si un apuntat/da té faltes injustificades a 
les activitats, l’entitat organitzadora avisarà 
a la família.
· En cas que un alumne, reiteradament, 
distorsioni la dinàmica de l'activitat, podrà 
ser donat de baixa, previ acord de la Junta.
· Les sessions no són públiques i no es pot 
accedir als recintes escolars mentre les 
activitats s’estiguin desenvolupant.
· Els alumnes no inscrits en cap activitat no 
podran romandre a les instal·lacions de 
l’escola.

NORMATIVA GENERAL ACTIVITATS

Av. Vallvidrera, 68
08017 Barcelona

VOLS APUNTAR-T’HI?

MONT1010
Activitats

Extraescolars
2018-19

info@somvalors.com
www.somvalors.com

Tel: 934 274 734 (Valors)

De l’1 d’octubre al 21 de juny



Natació

Natació

Natació

Esgrima

Esgrima

Interpretació i moviment

Interpretació i moviment

Interpretació i moviment

Interpretació i moviment

Interpretació i moviment

Escacs

Escacs

Costura 

Costura 

Costura 

Costura  

P3, P4 i P5

Primària

ESO

1r i 2n EP 

3r a 6è EP 

1r EP

2n EP

3r EP

4t EP

5è i 6è EP

1r i 2n EP 

3r a 6è EP 

1r EP

2n EP

3r i 4t EP

5è i 6è EP

Divendres 

Divendres

Divendres 

Dimarts

Dimarts

Dilluns

Dijous

Dilluns

Dijous

Dimecres

Divendres

Divendres

Dimecres

Dilluns

Dimarts

Dilluns

 

17:45-18:30

17:45-18:30

17:45-18:30

13:00-14:00

14:00-15:00

13.00-14.00

13.00-14.00

14.00-15.00

14.00-15.00

14.00-15.00

13:00-14:00

14:00-15:00

13.00-14.00

13.00-14.00

14.00-15.00

14.00-15.00

45€

45€

45€

45€

45€

39€

39€

39€

39€

35€

35€

35€

35€

35€

29€

29€

29€

29€

29€

29€

29€

29€

29€

29€

29€

39€

39€

39€

39€

39€

39€

39€

Activitat                 Destinataris Dies AMPA AMPA Horari

Preu mensual
NO SOCISOCI

 INSCRIPCIÓ ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
GESTIONADES PER L’AMPA

A través del nostre aplicatiu d’inscripcions online que 
trobareu a la web: 

inscripcions.somvalors.com
Registra’t i dona’t d’alta.

El codi del centre que cladrà introduir a la pàgina d’inici de 
l’aplicatiu per accedir a les activitats al centre és:

MONT1010

MÉS INFORMACIÓ
Normativa i funcionament a:
www.ampamontserrat.com

Si tens dubtes envia un correu a:
info@ampamontserrat.com o info@somvalors.com

COSTURA

L’activitat de costura ho dirigirà Katia, amb l’objectiu d’estimular la creativitat, la sensibilitat cap a 

l’artesania tèxtil i augmentar la capacitat de concentració i expressió dels infants.

INTERPRETACIÓ I MOVIMENT

Organitzada per CocoComin,  al llarg del curs és treballarà la interpretació i el moviment,  

introduïnt diferents estils de ball i expressió corporal. Una activitat que permetrà la vivència i la 

millora de les possibilitats expressives i creatives dels alumnes.  Descobrir el significat expressiu 

dels moviments i millorar la comunicació amb els altres.

*La quota de soci del Ampa és de 55€ anuals.


