
EXTRAESCOLARS 
CURS 2018-19
AMPA ESCOLA 
Dr. CARULLA
Arbúcies

INSCRIPCIONS
Inscripcions obertes del 12 al 22 de setembre. Cal omplir la butlleta d’inscripció adjunta i 
deixar-la a la bústia de l’AMPA (al costat de consergeria).

INICI I FI
La Baldufa es posa en funcionament el primer dia d’escola, 12 de setembre. La resta 
d’extraescolars comencen la setmana del 24 de setembre. Les extraescolars de migdia 
�nalitzen el 7 de juny. Les de tardes es matenen en l’horari habitual �ns el 20 de juny 2019. 

CONTACTE
Per dubtes o consultes podeu contactar amb l’AMPA a través de ampa@carulla.cat o del 
nostre facebook /AMPA.EscolaCarulla. Per la Baldufa al WhatsApp 642 94 84 27

€/MES
Baldufa

1 dia a la setmana
2 dies a la setmana
3 dies a la setmana
4 dies a la setmana
5 dies a la setmana

Multiesports

Esporàdic 

Atletisme
Teatre
Sensibilització musical
Anglès 27 €/mes

4€/dia
  8 €/mes

  8 €/mes
  8 €/mes

16 €/mes
24 €/mes
32 €/mes
40 €/mes

15 €/mes
15 €/mes

PREUS

PAGAMENT
El pagament es pot fer mensual o trimestral a l’inici del trimestre i es recomana domciliació 
bancària.  Es lliuraran els papers en el moment d’iniciar de l’activitat.
També es pot fer: 
· Via transferència bancària al número de compte de l’AMPA 
(BS): ES46 0081 042957 0001118117  
· Caixer del Banc Sabadell, en l’opció de pagament a tercers: AMPA Dr. Carulla. Codi 1208. 
Cal seleccionar activitat i (molt  important) escriure el NOM de l’alumne.

Primer pagament: Per seguretat i pel bon
funcionament de l’activitat tots els nens i nenes 
i el monitoratge estan coberts per assegurances. 
En el primer pagament es farà un càrrec de 5€ 
en concepte d’assegurances. És un preu �x que es 
cobrarà només a l’inici de curs i indiferentment de si 
es participa a una o divereses activitats. 



MULTIESPORTS
MÚSICA I RITMES

Aquesta és la proposta d’extraescolars organitzades per l’AMPA Dr. Carulla. Són activitats que comencen just després de l’horari lectiu (a les 12.30 i a les 13.30) i que es porten a terme dins mateix 
del centre escolar. Trobareu  indicat el monitor de referència tot i  que pot haver-hi algun reforç o canvi puntual. 

BALDUFA Tots els cursos

La Baldufa és l’espai de joc dels nenes i nenes en sortir de l’escola. Està actiu cada migdia i 
tarda i s’entén com un servei a les famílies. S’ofereix la possibilitat d’avisar el mateix dia a les 
9 del matí. 
WhatsApp de Baldufa (IMPRESCINDIBLE per avisos): 642 94 84 27
Monitores: Imma Pineda i Alba Pareja Lloc: biblioteca, gimnàs i proxo 
Horari: Cada migdia (12.30-13.30) i tarda (16.30-17.30)

Monitor: Carles Gómez Lloc: Gimnàs, porxo i pati

Està pensat com un espai de lleure on els nens i nenes d’Infantil juguen i descobreixen diverses 
disciplines esportives.  El mes important es moure’s, divertir-se i entrar en els valors de 
l’esport de la mà d’un monitor especialitzat.  

De P3 a P5

TEATRE De  1r a 6è

Volem pujar a l’escenari i molt més! Investigar el cos i comunicar-nos amb el gest, compartir,
treballar amb objectes i estimular la imaginació i la creativitat. L’Anna Casals en acompanyarà 
en aquest descoberta del teatre. De forma excepcional, aquesta activitat durarà 1 hora i mitja.

Horari: Dimarts i dijous de 16.30 a 17.30h (dimarts de 1r a 3r i dijous de 4t a 6è)
Monitor: Anna Casals Lloc: Aules de l’escola

ATLETISME
Velocitat, tanques, relleus, marxa... Entrem en aquest conjunt de disciplines esportives per a 
la franja dels més grans. Els nens i nenes descobriran un esport que va molt més enllà de córrer.  

Horari: Dilluns tarda (16.30-17.30)
Monitor: Carles Gómez Lloc: Gimnàs, porxo i pati

A partir de 1r i �ns 6è

Despertar la curiositat, l’orella i el ritme. És la proposta musical per a una franja
d’edat molt inicial en la qual es busca estimular el contacte amb la música. 
Escolatar,  moure’s, tocar alguns instruments i sobretot,  passar-s’ho molt bé!

Horari: Dimecres tarda (16.30-17.30)
Monitora: Anna Valls Lloc: Aula de música

P4 i P5

ANGLÈS

Monitors: professores de l’Acadèmia Enjoy! Idiomes

Continuem amb l’oferta de classes d’anglès per a alumnes de l’escola. quest any es manté 
la franja de petits, de P4 i P5. Com sempre, els grups seran reduïts, d’uns vuit alumnes i es 
farà al migdia  (12.30 a 13.30). Cal omplir full d’inscripció especí�c. Cal comprar llibre.

A partir de P4 i �ns 6è

Lloc: Aules de l’escola
Horari: Dilluns P4/P5 i 2n, dimarts 1r i 3r, dimecres 4t, dijous 5è, divendres 6è.

Horari: Dimarts tarda (16.30-17.30)

MÚSIQUES!
La música és un art i una professió, però també  una manera de comunicar-se i 
d’expressar-se. Aprendrem què és posar música a les coses, quines músiques hi ha al món
amb ritme, coordinació, a sabent escoltar i fent tastet d’instruments.

Horari: Divendres tarda (16.30-17.30)
Monitora: Anna Valls Lloc: Aula de música

De 1r a 3r

DIES FESTIUS A L’ESCOLA
Com cada any, organitzem casalet de jocs en dies festius. Aquest curs hi haurà els següents 
matins de joc a l’escola: 2 de novembre, 7 de desembre, 8 de febrer i  4 de març.   

Horari: de 9 a 13h   Inscripcions: es passarà full uns dies abans.

Tots els cursos

NOTA: Totes les activitats es portaran a terme sempre que hi hagi un nombre mínim de 8 nenes/nenes inscrits. 



FULL D’INSCRIPCIÓ 
EXTRAESCOLARS 
CURS 2018-19

En compliment de la LOPD (Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal 15/1999 de 13 de desembre i la Directiva 
Europea 2016/680 de 27 d’abril), l’AMPA Dr. Carulla us informa que les vostres dades seran incloses, en un �txer registrat a nom 
de l’entitat, amb la �nalitat de poder-vos informar de les nostres activitats. Podeu exercir el dret d’accés, recti�cació, oposició i 
cancel·lació de les vostres dades, adreçant-vos per escrit a ampa@carulla.cat, o bé a AMPA Escola Dr. Carulla, av. Països Catalans, 
s/n, 17401 Arbúcies.

Alumne:....................................................................................... Edat: ....................................
Curs/ Classe:.........................................................................
Pare/Mare o tutor:.................................................................................................................... 
Telèfon de contacte (en cas d’urgència):....................................................................................
Correu electrònic:.......................................................................................................................
Família sòcia de l’AMPA:        sí        no

Jo.................................................................................... amb DNI/Passaport ................................ 
com a pare/mare/tutor del nen/a .......................................................................................................
AUTORITZO (marca amb una X en cas a�rmatiu):
     El meu �ll/a a assistir a l’activitat o activitats extraescolars de l’AMPA que indico a continuació
     Els monitors a portar el meu �ll/a al CAP en cas d’accident
     A la realització de fotogra�es i vídeo de les activitats en les quals aparegui l’infant.

I em comprometo a fer el pagament de les activitats dins el termini i procediment que indica l’AMPA.

Arbúcies, el dia......................  de .................................... del 20.....

Signatura,

Baldufa/Espai jove 

Multiesports
Atletisme
Teatre
Música  i ritmes (P4/P5) 
Músiques (1r-3r)

Dilluns
Dimarts
Dimecres
Dijous
Divendres

Esporàdic 
MIGDIA    TARDA

Extraescolars a les quals s’inscriu:

Anglès

FULL D’INSCRIPCIÓ 
ANGLÈS
CURS 2018-19

Alumne:....................................................................................... Edat: ....................................
Curs/ Classe:.........................................................................
Pare/Mare o tutor:.................................................................................................................... 
Correu electrònic:......................................................................................................................
Telèfon:......................................................................................................................

Jo.................................................................................... amb DNI/Passaport ................................ 
com a pare/mare/tutor del nen/a .......................................................................................................
AUTORITZO a Enjoy! Idiomes  al cobrament de la quota mensual de 27€. En el primer cobrament es 
farà també el càrrec de 22€ en concepte de material necessari pel curs 2017-18 (llibre i fotocòpies).

Titular del compte:..............................................................................................................................
Núm. IBAN:.........................................................................................................................................

Arbúcies, el dia......................  de .................................... del 20.....

Signatura,

Aquesta informació es farà arribar a Enjoy!Idiomes amb la �nalitat d’informar-vos de qualsevol qüestió relacionada amb el 
curs i per tal de tramitar el pagament mensual establert. 


