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En aquest document trobareu informació sobre les algunes de les activitats que ofereix l’AMPA per als 

seus socis: servei bon dia i “berenateca”, distribució i socialització de llibres de text i activitats 

extraescolars. 

Cal haver abonat prèviament la quota anual de l’associació per accedir a totes elles.  

 

QUOTA DE L’AMPA 
Durant el curs 2015-2016 aquesta quota serà de 30€, que es paguen per família, no per alumne, i que 

s’han d’ingressar al número de compte de l’associació: “La Caixa” 2100-3377-59-2200082442, posant 

com a concepte: AMPA+ Nom i cognoms del nen/a + Curs que farà. 
En cas que l’alumne es matriculi un cop iniciat el curs escolar, la quota de l’AMPA serà de 10€ per 

trimestre, a comptar des de la data de la matrícula. 

 

 

1. SERVEI BON DIA (8:00-9:00) 
Ampliació horària matinal. Empresa: Serveis Esportius Recresport.  
Funcionament:  des del primer dia de classe a l’últim, ambdós inclosos. Ús fix o esporàdic.  
Obligatori  fitxa d’inscripció (disponible al web de l’AMPA i a la secretaria de l’escola). 
Cobrament: domiciliació bancària a mes vençut (entre l’1 i el 10 de cada mes). Esporàdics: possibilitat 
de pagament en efectiu.  

 

 

Nombre mínim d’usuaris: 14 

Més informació:  serveis@ampalanovaelectra.com  RECRESPORT: 672289165 (de 9:00 a 13:00h) 

AMPA ESCOLA LA NOVA ELECTRA 

Plaça de l’Electra, 15  08226 Terrassa 

Tlf. 680142625 (Horari: Dll a Dv, 17-20 h.) 

www.ampalanovaelectra.com 

info@ampalanovaelectra.com 
 

 

3300  

€€  

mailto:serveis@ampalanovaelectra.com
http://www.ampalanovaelectra.com/
mailto:info@ampalanovaelectra.com
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2. SERVEI “BERENATECA” (16:30-17:30) 
Ampliació horària de tarda. Empresa: Serveis Esportius Recresport.  
Funcionament:  des del primer dia de classe a l’últim de jornada partida, ambdós inclosos. Durant la 
jornada intensiva s’ofereix el servei casalets.  
Ús fix amb fitxa d’inscripció prèvia obligatòria (disponible al web de l’AMPA i a la secretaria de 
l’escola). 
Cobrament: domiciliació bancària a mes vençut (entre l’1 i el 10 de cada mes).  

 
 

 
 

Nombre mínim d’usuaris: 14 

Més informació:   serveis@ampalanovaelectra.com  RECRESPORT: 672289165 (de 9:00 a 13:00h) 

 
 

3. LLIBRES DE TEXT 

La implantació de la socialització a tots els nivells es va iniciar el curs 2014-2015. Actualment, només* 

es podran incorporar al programa els alumnes de nou ingrés. Per fer-ho han de signar el full d’adhesió 

(disponible al web de l’AMPA) i lliurar-lo a secretaria de l’escola. 

Un cop abonada la quota de socis (30€), podreu fer l’ingrés al mateix número de compte, de la 

quantitat corresponent als llibres dels vostres fills que us detallem a continuació, tenint en compte les 

següents dades: 

 Número de compte:   La Caixa ES60-2100-3377-59-2200082442 

 Concepte:    Llibres+Nom nen/a + curs que farà. 

 Pagament:    Abans del  10 de setembre  

 

ATENCIÓ: Per ingressos fet amb posterioritat a aquesta data no es garanteix que els nens tinguin els 

llibres a l’inici de curs. 

NNOOUU  

mailto:serveis@ampalanovaelectra.com
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Un cop abonats els llibres, la comissió de socialització de l’AMPA s’encarregarà de folrar-los, marcar-

los i d’entregar-los al tutor/tutora corresponent, per tal que estiguin disponibles a les aules per a ésser 

utilitzats des del primer dia de classe.  

 

És imprescindible guardar el rebut bancari del pagament, on s’hagi indicat correctament nom i 

cognoms i el nivell que cursarà el nen/a, com a garantia de l’ingrés. 

 

Donada la tasca de gestió que realitza l’AMPA per a aquest projecte, les famílies que tinguin algun 

pagament pendent amb l’AMPA, no podran inscriure-s’hi fins que es posin al corrent dels deutes, o 

hauran d’abandonar el projecte de socialització si es dóna el cas.  En cas de famílies amb deutes 

pendents, els ingressos que facin en concepte de socialització es destinaran en primer lloc a 

cancel·lar el deute que tinguin amb l´AMPA. 

 

 

PREUS DELS LLIBRES SOCIALITZATS 

  

 

 

(*) Les famílies que al curs 2014-2015 no es van adherir al procés de socialització i ho vulguin fer amb 

posterioritat hauran d’abonar les quotes endarrerides des del curs que van escolaritzar els seus fills en 

aquesta escola.  

 

Informacions i dubtes: Comissió econòmica de l’AMPA (socialitzacio@ampalanovaelectra.com) 
                                                                                                                                 

1r i 2n EP *Llengua catalana,  Ed. Santillana 

*Matemàtiques,  Ed. Santillana  

*Beep Student Book,  Ed. Santillana 

* Beep Activity Book, Ed. Santillana 

* Música, Ed. Santillana 

*Quadern de Música, Ed. Santillana 

*Religió  (pels alumnes que en facin), Ed. Santillana 

 

 PREU TOTAL SOCIALITZACIÓ 100,00€ 

   

3r, 4t, 5è i 6è 

 

*Llengua catalana,  Ed. Santillana 

*Matemàtiques,  Ed. Santillana  

*Llengua castellana,  Ed. Santillana 

*Coneixement del Medi, Ed. Santillana 

*Beep Student Book,  Ed. Santillana 

* Beep Activity Book, Ed. Santillana 

*Música, Ed. Santillana 

*Cuadern de Música, Ed. Santillana 

*Religió  (pels alumnes que en facin), Ed. Santillana 

 

 PREU TOTAL SOCIALITZACIÓ 90,00€ 
   

P3, P4 i P5 * Un llibre de lectura  
 PREU  SOCIALITZAT  5,00 € 

mailto:socialitzacio@ampalanovaelectra.com
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4. ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 

INSCRIPCIONS de l’1 al 12 de juny (ambdós inclosos).  

Les inscripcions s’hauran de deixar a la bústia de l’AMPA amb el comprovant del pagament de la 

quota de l’AMPA grapat. En cas que les inscripcions s’enviïn via electrònica, igualment s’haurà 

d’adjuntar el comprovant del pagament de la quota.  

Les inscripcions sense el comprovant de la quota de l’AMPA no seran vàlides. 

15 al 17 de juny: exposició dels llistats d’inscrits i reclamacions. 

Juliol i agost: el mail de la comissió d’extraescolars romandrà tancat, així com el telèfon de l’AMPA. 

14 al 18 de setembre: segon període d’inscripcions, NOMÉS per acabar d’omplir les activitats on hi 

hagi hagut vacants. 

19 de setembre: s’anul·laran les activitats que no hagin arribat al nombre mínim d’inscrits. 

No s’admetrà cap inscripció fora dels terminis establerts. 

 

4.1. COM FER LA INSCRIPCIÓ? 

Cal que ompliu la fitxa d’inscripció general que trobareu al final d’aquest dossier i la deixeu a 

la bústia de l’AMPA juntament amb: 

- Comprovant de pagament de la quota de socis de l’AMPA 

- Fitxa de dades/domiciliació bancària de cada activitat extraescolar on apunteu el 

vostre fill/a: FIAC, Recresport, MEV o Easy Way (matemàtiques creatives). Les 

trobareu al final d’aquest dossier. 

També podeu enviar aquesta documentació per correu electrònic a l’adreça següent:  

extraescolars@ampalanovaelectra.com 

 

Per inscriure’s serà necessària una paga i senyal* 
En el cas de piscina i anglès heu de fer un ingrés bancari de 20€ al número de compte de l’AMPA , “La 

Caixa” 2100-3377-59-2200082442”, posant com a concepte “Piscina+nom i cognoms del nen/a + curs 

que farà” o “Anglès+ nom i cognoms del nen/a + curs que farà”. Cal fer un ingrés per a cada activitat. 

A la resta d’activitats on el cobrament es fa per domiciliació bancària, se us girarà un rebut de 20€ 

durant el mes de juliol, en concepte de paga i senyal, per reservar l’activitat. 

 

(*) La paga i senya no es retornarà, excepte en el cas que l’activitat quedi anul·lada, o si les baixes són cobertes 

per una altra inscripció a l’activitat dins del mateix trimestre en què s’han produït. 

 

 

NNOOUU  
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IMPORTANT 

Totes les activitats són mixtes.  S’inicien al mes d’octubre i finalitzen al mes de maig. 

L’AMPA es reserva el dret d’anul·lar aquells serveis i/o activitats amb un nombre d’inscrits inferior al 

mínim aconsellable per al bon funcionament, de variar la composició dels grups per necessitats 

d’organització, i de canviar el dia de realització d'alguna activitat depenent del nombre d'inscrits o de 

les necessitats de les empreses que la gestionin. 

La Junta de l’AMPA prendrà les mesures oportunes per garantir el bon funcionament de les activitats. 

El no pagament de les activitats comportarà la baixa de les mateixes. 

Per a més informació podeu consultar la normativa d’extraescolars al web de l’AMPA, o enviar un 

correu electrònic a la Comissió d’Extraescolars: extraescolars@ampalanovaelectra.com 

 

4.2. ACTIVITATS: EDATS I HORARIS 

 P3 P4 P5 1r. EP 2n. EP 3r. EP 4t. EP 5è. EP 6è. EP 

1. PISCINA* 

 

x x x x x x x x x 

2. ANGLÈS* (migdia) 

 

 x x x x x x x x 

3. JOCS MOTRIUS 

 

x         

4. INICIACIÓ A L’ESPORT   

 

 x x       

5. MULTIESPORT  

 

   x x     

6. FUTBOL  

 

     x x x x 

7. BÀSQUET 

 

     x x x x 

8. GIMNÀSTICA RÍTMICA  

 

   x x x    

9. PATINATGE  

 

  x x x x x x x 

10. BALL MODERN 

 

 x x x x x x x x 

11. ESCACS  (migdia) 

 

    x x x x x 

12. KARATE  

 

   x x x x x x 

13. EXPERIMENTEM 

 

 x x       

14. INFORMÀTICA 

 

       x x 

15. MATEMÀTIQUES CREATIVES 

 

   x x x x x  

mailto:extraescolars@ampalanovaelectra.com


L’AMPA INFORMA 2015-2016                  

 

6 

 

DISTRIBUCIÓ SETMANAL DE LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 

 

 

4.3. DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS 

 

ANGLÈS 
 

Empresa: FIAC Servei Escola. 

Ed. Infantil: Playgroup P4, Playgroup P5. 

Ed. Primària: Kids, Junior A, Junior B, Junior C, Junior D, Teens A.  

Per inscriure’s a un nivell cal haver superat el nivell anterior.  

DILLUNS 
12:30-13:30 

DIMARTS 
12:30-13:30 

DIMECRES 
12:30-13:30 

DIJOUS 
12:30-13:30 

DIVENDRES 
12:30-13:30 

ANGLÈS KIDS_I ANGLÈS  
PG_P5 

ANGLÈS KIDS_I ANGLÈS PG_P4 ESCACS 
2n a 6è 

ANGLÈS JUNIOR A_I ANGLÈS KIDS_II ANGLÈS 
JUNIOR A_I 

ANGLÈS KIDS_II  

ANGLÈS JUNIOR B_I ANGLÈS  
JUNIOR A_II 

ANGLÈS 
JUNIOR B_I 

ANGLÈS JUNIOR A_II  

ANGLÈS JUNIOR D ANGLÈS  
JUNIOR B_II 

ANGLÈS 
JUNIOR D 

ANGLÈS JUNIOR B_II  

ANGLÈS TEENS A ANGLÈS  
JUNIOR C 

ANGLÈS  
TEENS A 

ANGLÈS JUNIOR C  

     
 
 
 
 

DILLUNS 
16:30-17:45 

DIMARTS 
16:30-17:45 

DIMECRES 
16:30-17:45 

DIJOUS 
16:30-17:45 

DIVENDRES 
16:30-17:45 

JOCS MOTRIUS  
P3  

PISCINA (fins 19h) 
P3 a 6è 

BALL GRANS 
3r a 6è 

JOCS MOTRIUS  
P3 

KÀRATE II  
4t-5è-6è 

INICIACIÓ ESPORTIVA 
P4-P5 

KARATE I  
1r-2n-3r 

GIMN. RÍTMICA  

1r -2n-3r 
INICIACIÓ ESPORTIVA 

P4-P5 
GIMN. RÍTMICA  

1r -2n-3r 

MULTIESPORT  
1r-2n 

FUTBOL I 
3r-4t 

MULTIESPORT 
1r-2n 

BALL  
P4-P5 i 1r-2n 

FUTBOL I 
3r-4t 

BÀSQUET I 
3r-4t 

FUTBOL II 
5è-6è 

PATINATGE I 
P5-1r 

PATINATGE II 
2n a 6è 

FUTBOL II 
5è-6è 

BÀSQUET II 
5è-6è 

MATEMÀTIQUES 
CREATIVES  

1r-2n 

EXPERIMENTEM 

P4-P5 
BÀSQUET I 

3r-4t 
 

  INFORMÀTICA 
5è-6è 

BÀSQUET II 
5è-6è 

 

  MATEMÀTIQUES 
CREATIVES  
3r-4t-5è 
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Els alumnes a partir de segon, que mai han fet anglès extraescolar hauran de fer una prova de nivell 

per saber en quin grup se’ls ubica. La prova serà el dijous 18 de juny a les 16:00 a l’escola. 

FIAC lliurarà a les famílies informes periòdics sobre l’evolució i actitud dels alumnes.  

REUNIÓ INFORMATIVA PER A NOUS ALUMNES D’ANGLÈS: 18 de juny 2015 a les 16:30 a l’escola. 

 

 

PISCINA 
 

Curset de natació impartit a les instal·lacions del Club Egara per monitors especialitzats.  

IMPORTANT:  

Els nens i nenes es desplacen en autocar fins a les instal·lacions, acompanyats per alguns pares i mares 

que fan voluntàriament de monitors. Si no hi ha prou acompanyants voluntaris no es podrà realitzar 

l’activitat. Si voleu fer d’acompanyants ho haureu de dir al mes de setembre retornant la butlleta que 

trobareu a la convocatòria de la reunió informativa.  

En aquesta reunió també recollirem la documentació necessària per formalitzar la matrícula, 

s’organitzaran els acompanyament i s’explicaran les normes a seguir. Per al bon funcionament del 

curset és imprescindible l’assistència a aquesta reunió. 

 

 

 

JOCS MOTRIUS    
 

Activitat per conèixer el propi cos i aprendre a coordinar-se, expresar-se i relacionar-se amb els altres. 

El grup mínim ha de ser de 8 inscrits. Les inscripcions poden ser per 1 o 2 dies a la setmana. 

 

 

 

INICIACIÓ A L’ESPORT    
 

Ofereixen als nens i nenes la possibilitat de practicar diferents tipus d’activitats motrius des d’una 

vessant completament lúdica. El grup mínim ha de ser de 8 inscrits.  

Els nens i nenes es poden apuntar 1 o 2 dies a la setmana.  

 

 

 

MULTIESPORT   

 
Consisteix en una pràctica esportiva variada i no competitiva, amb la idea d’acostar els nens i nenes a 

diversos esports perquè puguin escollir el que més els agradi. 

Possibilitat de participar a les jornades multiesportives que organitza el Consell Esportiu els dissabtes. 

El grup mínim ha de ser de 8 inscrits. Els nens i nenes es poden apuntar 1 ó 2 dies a la setmana. 
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FUTBOL   
 
Entrenament específic d’aquest esport. No hi ha l’opció d’inscriure’s només un dia. 

Possibilitat de participar en els jocs esportius que organitza el Consell Esportiu, jugant partits els 

dissabtes en la categoria corresponent. Per participar els dissabtes caldrà pagar una assegurança al 

Consell Esportiu i disposar de l’equipació de futbol de l’escola. El grup mínim ha de ser de 10 inscrits.  

 

 

 

BÀSQUET   

 
Entrenament específic d’aquest esport. No hi ha l’opció d’inscriure’s només un dia. 

Possibilitat de participar en els jocs esportius que organitza el Consell Esportiu, jugant partits els 

dissabtes en la categoria corresponent. Per participar els dissabtes caldrà pagar una assegurança al 

Consell Esportiu i disposar de l’equipació de bàsquet de l’escola. El grup mínim ha de ser de 8 inscrits.  

 

 
 
BALL MODERN 
 
Activitat dirigida a tots aquells nens i nenes que volen gaudir del ball i la música. Es posaran en 

pràctica diferents estils de ball modern: Hip-hop, jazz, batuka...  El grup mínim ha de ser de 8 inscrits. 

 
 

GIMNÀSTICA RÍTIMICA   
 

Activitat destinada a la pràctica específica de la gimnàstica rítmica. Consisteix a realitzar múltiples i 

variats moviments en un espai i un temps, coordinats amb un objecte (aros, cordes, cintes, pilotes...) i 

que aquests moviments vagin compassats amb el ritme de la música que serveix d’acompanyament.  

El grup mínim ha de ser de 8 inscrits. No hi ha l’opció d’inscriure’s només un dia. 

 

 

 

PATINATGE   

 
Iniciació a la pràctica del patinatge en línia. Cada infant ha de portar el material: patins i proteccions 

(casc, genolleres i protecció de mans i colzes). No cal triar marques cares, sinó que els nens i nenes s’hi 

trobin còmodes. El grup mínim ha de ser de 8 inscrits.  
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KARATE   

 
Activitat per introduir els nens i nenes en la pràctica d’aquesta art marcial. S’iniciaran en 

l’aprenentatge de figures i tècniques específiques del karate. El grup mínim ha de ser de 8 inscrits. 

 

 

ESCACS   

 

Activitat en què es treballa aquest esport-joc com una eina pedagògica i educativa que millora la 

concentració, exercita la memòria, defineix la capacitat de decisió, entrena el pensament analític i 

desenvolupa altres habilitats i capacitats de la persona. Durant el curs hi ha la possibilitat de fer 

competicions. El grup mínim ha de ser de 8 alumnes. 

 

 

 

EXPERIMENTEM 

 
Combinació de tres tipus d’activitats: cuina, teatre i contes. Els contes serviran de fil conductor al 

voltant del qual s’estructuraran les activitats. El nombre mínim d’inscrits serà de 8. 

 

  

 

INFORMÀTICA  
 

Aquesta activitat permet treballar el sistema operatiu Windows, les aplicacions bàsiques ofimàtiques, 

diverses aplicacions didàctiques i l’ús del correu electrònic. El nombre mínim d’inscrits serà de 8. 
 

 
MATEMÀTIQUES CREATIVES  
 

Té com a objectiu potenciar les capacitats intel·lectuals dels infants a partir de l’ús de l’àbac japonès. 

Es troba dins del programa d’Easy Way Arithmetics, un programa pioner per facilitar l’aprenentatge de 

les matemàtiques. 

L’activitat està orientada a perdre la por a les matemàtiques i a veure-les com una disciplina divertida i 

tangible. Tot i que és de caire lúdic i adaptada a nens i nenes de diferents edats, té molts beneficis: 

- Potenciar l’habilitat numèrica 

- Visualitzar les matemàtiques 

- Treballar la creativitat  

- Motivació i autoestima 

- Memòria fotogràfica 

- Concentració 

El nombre mínim d’inscrits serà de 6 alumnes per grup. 

NNOOUU  
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4.4. PAGAMENT I PREUS 
 

ANGLÈS I PISCINA  
L’AMPA gestiona el pagament d’aquestes dues activitats. S’ha de fer per mitjà d’ingrés bancari al 

número de compte de l’associació “La Caixa” 2100-3377-59-2200082442, posant com a concepte 

“Piscina+nom i cognoms del nen/a + curs que farà” o “Anglès+ nom i cognoms del nen/a + curs que 

farà”. El preu total de cada activitat per tot el curs es determinarà en funció del nombre d’inscrits i 

variarà entre els següents imports: 

ANGLÈS : Ed. Infantil (1 h. setmanal) Entre 160€ i 190€ 
ANGLÈS : Ed. Primàrial (2 hs. setmanal) Entre 300€ i 340€ 
PISCINA : Entre 280 € i 320€ (Inclou el preu del curset + desplaçament en autocar + assegurança) 

Aquests imports es poden fraccionar, si és necessari, en diversos pagaments, sempre i quan es tingui 

en compte que el total del curs haurà de quedar abonat abans de començar el segon trimestre. En 

cas contrari el nen o nena serà donat de baixa de l’activitat.  

 

 

RECRESPORT 
L’empresa Recresport gestionarà el cobrament de les seves activitats:  jocs motrius, iniciació a 

l’esport, multiesport, futbol, bàsquet, gimnàstica rítmica, ball modern, patinatge, karate i escacs. 

Les següents quotes es pagaran cada 2 mesos per domiciliació bancària. Els rebuts es giraran per 

avançat el dia 1 dels mesos d’octubre (rebut d’un mes), novembre (nov-des), gener (gen-feb), març 

(març-abr) i maig (rebut d’un mes), al compte que els faciliteu quan feu la inscripció a l’activitat. 

 

PREUS RECRESPORT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMA DE PAGAMENT DE LES ACTIVITATS DEL MEV 
El MEV (Moviment d’Esplai del Vallès) gestionarà el cobrament de les seves activitats:  experimentem i 

informàtica. S’encarregaran de girar els rebuts corresponents a l’activitat on s’hagi fet la inscripció, al 

número de compte que haureu facilitat a la fitxa d’inscripció que trobareu al final d’aquest dossier. 

Les quotes es cobraran per avançat trimestralment entre els dies 1 i 5 dels mesos d’octubre, gener i 

abril. 

 

PREUS MEV 
EXPERIMENTEM : 21€/mes  
INFORMÀTICA : 18€/mes 

ACTIVITATS PREU MENSUAL 

Activitat Migdia 12,50€ 

1 dies/setmana 15,00€ 

2 dies/setmana 27,00€ 

3 dies/setmana 38,00€ 

4 dies/setmana 46,00€ 

5 dies/setmana 50,00€ 
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FORMA DE PAGAMENT DE L’ACTIVITAT D’EASY WAY 
L’empresa Easy Way Formació gestionarà el cobrament de l’activitat Matemàtiques Creatives. La 
quota serà mensual i els rebuts es giraran entre els dies 1 al 5 del mes després de la realització de les 
activitats.  
El cobrament es farà al número de compte que els faciliteu quan feu la inscripció per a l’activitat. 
 

 

PREUS EASY WAY FORMACIÓ 

MATEMÀTIQUES CREATIVES:  25€/mes + matrícula de 15€ 
(inclou tot el material utilitzat a les classes, els llibrets i l’àbac per a cada alumne) 

 
 
 
 

5. ACTIVITATS PER A PARES I MARES 
 

Per apuntar-se només cal ser soci de l’AMPA. Les dues activitat són mixtes i només per adults. Heu 

d’assistir sense els vostres fills/es. 

 

FUTBOL:  Dilluns i dijous de 20:30 a 22:00 hs. Activitat gratuïta. 

ZUMBA: Dilluns de 19:15 a 20:15h. Preu: 10€/mes, es paguen per avançat directament a la monitora. 

 

Si esteu interessats en realitzar alguna d’aquestes activitats cal que envieu un mail amb les vostres 

dades personals (nom vostre, nom dels vostres fills i a quina classe van) i dades de contacte (telèfon i 

mail, si en teniu), a l’adreça info@ampalanovaelectra.com, o també podeu deixar un full amb 

aquestes dades a la bústia de l’AMPA. 
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