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Apreciados padres:  

  

-El AMPA, ha presentado a la Dirección del Centro el proyecto de actividades 

extraescolares para el curso 2021-2022.  

Dicho proyecto se ha elaborado teniendo en cuenta el protocolo del Departament 

d’Educació que permite el desarrollo de actividades extraescolares siempre y cuando se 

cumpla con todos los requisitos establecidos en cuanto a uso de mascarillas, distancias, 

grupos estables, limitación de aforo en los espacios, etc.  

Así pues, los alumnos que participen en estas actividades deberán de cumplir con la 

normativa establecida. 

-Las actividades extraescolares las desarrollara el AMPA Escola Arrels-Esperança, como 

parte de los servicios que realiza la escuela y atendiendo las demandas familiares. La 

Escuela ha acordado con el AMPA, que se realicen las actividades extraescolares de 

17:00h a 18:00h de lunes a viernes. Creemos que, con esta franja horaria, fomentaremos 

la práctica del deporte y de las habilidades artísticas, siguiendo los valores que se 

transmiten en la Escuela, así como ampliando el horario de permanencia de sus hijos en 

la escuela para favorecer la compatibilidad laboral.  

-La escuela además dirige las actividades de permanencias, inglés, logopedia y piano.  

-En las actividades extraescolares dirigidas por el AMPA, esta asume todas las 

responsabilidades legales desde funcionamiento hasta gestión económica.   

-El período de inscripción será hasta el 27 de Septiembre y por orden de recepción 

atendiendo la capacidad de cada actividad. Deberán, entregar las inscripciones en 

secretaría, señalando sus preferencias y datos personales.   

  

-Para mayor comodidad los miembros del AMPA les atenderán los martes y jueves 

de 17h a 18h y en ampaarrelsesperanca@escolesarrels.com y telf.627.034.525  

  

  

 Sr. Masó i Bové 

Director General  

 
 



Extraescolars Escola Arrels-Esperança Curs 21-22  

  
ANGLÈS   

Responsable Escola Arrels-Esperança. Escola d'idiomes Kith 

Destinataris Infantil-Primària-ESO 

Horari i dies Infantil i primària dues sessions de 17h-18h. Dilluns-dimecres o dimarts-dijous. ESO dimarts 
i dijous 17:15h-18:15h.  

Preu 47,95€/mes+llibres+matrícula 

Observacions 
La inscripció és va realitzar el curs passat. Per més informació i noves inscripcions: 
664.767.898  d.lopez@bkith.es 

APRÈN A JUGAR 

Responsable AMPA  Escola Arrels-Esperança 

Destinataris Infantil 

Horari i dies Dilluns i dimecres de 17h a 18h 

Preu 22€/mes.   

Observacions L'objectiu es aprendre a jugar, a través de la psicomotricitat. 

Núm. alumnes Mínim 10-màxim 25    

BALL INFANTIL 

Responsable AMPA  Escola Arrels-Esperança 

Destinataris Infantil 

Horari i dies Dilluns i dimecres de 17h a 18h 

Preu 22€/mes.   

Observacions Potenciar la capacitat expressiva, la destresa física, l'habilitat cognitiva i el desenvolupament 
motriu a través del ball. 

Núm. alumnes Mínim 10-màxim 25    

BALL PRIMÀRIA 

Responsable AMPA  Escola Arrels-Esperança 

Destinataris Primària 

Horari i dies Dimarts i dijous de 17h a 18h 

Preu 22€/mes 

Observacions Potenciar la capacitat expressiva, la destresa física, l'habilitat cognitiva i el desenvolupament 
motriu a través del ball. 

Núm. alumnes Mínim 10-màxim 25    

BÀSQUET   

Responsable Escola Arrels-Esperança amb acord Unió Bàsquet Llefià-Ronda 

Destinataris P5 i Primària 

Horari i dies Alumnes de P5 fins 3r. Dilluns i Dimecres de 17h a 18h 

  Alumnes de 4t fins 6è. Dimarts i Dijous de 17h a 18h 

Preu 22€/mes 

Observacions 
Gaudir d'aquest esport en un ambient d'integració, respecte i esforç individual i col·lectiu. 
Millorar els conceptes tècnics, tàctics i de reglamentació bàsica. Sense competició. 
Jornada de Portes Obertes: A CONCRETAR DIA 

Núm. alumnes Mínim 10-màxim 30 

CÒMIC 

Responsable AMPA  Escola Arrels-Esperança 

Destinataris Primària 

Horari i dies Dilluns i dimecres de 17h a 18h 

Preu 22€/mes 

Observacions 
Es tracta d'un taller engrescador i dinàmic a través del qual el participant podrà conèixer tot 
el procés de creació i de disseny del seu propi còmic.  

Núm. alumnes Mínim 10-màxim 25    



FUTBOL   

Responsable AMPA  Escola Arrels-Esperança 

Destinataris P-3 fins a 6è Primària 

Horari i dies Alumnes de P3 fins P5. Dimarts i Dijous de 17h a 18h 

  Alumnes de 1r fins 3er. Dimarts i dijous de 17h a 18h 

  Alumnes de 4t fins 6è. Dilluns i dimecres de 17h a 18h 

Preu 22€/mes 

Observacions No és federat amb competició, però depenent del volum de nens i nenes, es podran fer 
partits interns entre els col·legis que formen part de l'empresa encarregada de les activitats. 

Núm. alumnes Mínim 10-màxim 30 per dia 

GIMNÀSTICA RÍTMICA 

Responsable AMPA  Escola Arrels-Esperança 

Destinataris Primària 

Horari i dies Dilluns i dimecres de 17h-18h 

Preu 22€/mes 

Observacions 
Assolir la força, la elasticitat i la velocitat necessàries per a realitzar els diferents elements i 
figures pròpies d'aquest esport i relacionar els elements temps-espai amb els moviments i el 
diàleg entre el llenguatge de la música i el de la dansa. 

Núm. alumnes Mínim 10-màxim 25    

KARATE 

Responsable AMPA  Escola Arrels-Esperança 

Destinataris Primària 

Horari i dies Dimarts i dijous de 17h a 18h 

Preu 22€/mes 

Observacions 
El nen/a s'iniciarà en la pràctica d'un art marcial, treballant la filosofia d'aquest esport en tota 
la seva dimensió. 

Núm. alumnes Mínim 10-màxim 25    

LOGOPÈDIA 

Responsable Escola Arrels-Esperança 

Destinataris Infantil-Primària-ESO 

Horari i dies Migdies 13h-15h 

Preu 150€/mes d'octubre a maig 

Observacions Sessions individuals setmanals. Fem venir un professional extern qualificat. Més informació: 
elsadelhort@escolesarrels.com 

Núm. alumnes 1 per sessió 

MANUALITATS 

Responsable AMPA  Escola Arrels-Esperança 

Destinataris Infantil i Primària 

Horari i dies Dimarts i dijous de 17h a 18h 

Preu 22€/mes 

Observacions La creativitat, la paciència, la perseverança, la psicomotricitat i l'autoestima són els beneficis 
que les manualitats reporten als nens 

Núm. alumnes Mínim 10-màxim 25    

MULTIESPORT 

Responsable AMPA  Escola Arrels-Esperança 

Destinataris Infantil i Primària            

Horari i dies Divendres de 17h a 18h 

Preu 15 €/mes  

Observacions Realització de diferents tipus d’esports. 

Núm. alumnes Mínim 10-màxim 30  

PATINATGE 



Responsable AMPA  Escola Arrels-Esperança.  

Destinataris Primària 

Horari i dies Dilluns i dimecres de 17h a 18:15h 

Preu 24€/mes.  

Observacions Millorar l'equilibri i la coordinació, aprendre a desplaçar-se sobre rodes i poc a poc 
incrementar el nivell de dificultat amb nous elements artístics, aconseguint un patinatge més 
tècnic. 

Material Patins de quatre rodes 

Núm. alumnes Mínim 10-màxim 30 

PERMANÈNCIES  

Responsable Escola Arrels-Esperança. 

Destinataris Tots els alumnes 

Horari i dies De 7:30h a 9h, de 13h a 14h i de 17h a 18h.  

Preu 4,7€/hora o 40€/hora si és la mateixa franja horària tot el mes. Possibilitat d'estar/pagar mitja 
hora a meitat de preu. 

PISCINA   

Responsable AMPA  Escola Arrels-Esperança. (Sota responsabilitat de les famílies i Gimesport) 

Destinataris Infantil-Primària 

Horari i dies Dissabtes de 09:00-09:45 

Preu 120€/any a pagar a l'octubre 

Observacions Les famílies han de dur i recollir els fills/es directament a la piscina 

  
Cal estar 15 minuts abans de l'inici de l'activitat. Activitat a la piscina municipal de Sant Adrià 
de Besòs, poliesportiu Marina Besòs.  

Nº alumnes Mínim 10-màxim 25    

ROBÒTICA 

Responsable AMPA Escola Arrels-Esperança 

Destinataris De 3r Primària a 4t ESO 

Horari i dies Dimecres de 17h a 18h 

Preu 37€/mes 

Observacions 

Utilitzar qualsevol aparell, per nou o complicat que sigui, és sinònim de diversió per ells. Els 
tallers de robòtica fan gaudir als alumnes trobant-se amb diferents tipus d'escenaris i robots 
educatius que estimularan la imaginació, competitivitat i capacitat d'associació d'idees o 
conceptes. 

Núm. alumnes Mínim 10-màxim 25    

TEATRE   

Responsable AMPA Escola Arrels-Esperança 

Destinataris De 3r Primària a 6è  

Horari i dies Dimarts i dijous de 17h a 18h 

Preu 22€/mes 

Observacions 
Es tracta d'una activitat que pretén apropar els alumnes al món del teatre d'una forma lúdicai 
divertida. Es busca el desenvolupament de l'expressió personal i potenciar la creativitatjunt 
la comunicació per mitjà de jocs, situacions i personatges molt diversos. 

Núm. alumnes Mínim 10-màxim 25    

Les activitats extraescolars de l'AMPA seran de l'1 d'octubre de 2021 al 31 de maig de 2022. 

Es passarà el càrrec de les activitats de la següent manera: 

* Aprox. Del 10 al 15 d'Octubre  (Octubre - Novembre - Desembre) 

* Aprox. Del 10 al 15 de Gener (Gener - Febrer - Març) 

* Aprox. Del 10 al 15 d'Abril (Abril - Maig) 

  

Avís: A CADA REBUT QUE SIGUI RETORNAT SE LI APLICARÀ LA COMISIÓ BANCÀRIA 
CORRESPONENT. 
Per a baixes s'avisaran abans del dia 15 del mes anterior. I no es cobraran mig mesos. 



Si se supera el màxim de preinscripcions a cada activitat, s'endreçaran per cognoms i es 
farà un sorteig el 29-9-21 amb extracció de dues lletres que marcaran quin serà el primer 
cognom al llistat de cada activitat que comenci per aquestes lletres o les immediatament 
posteriors i seguint l’ordre alfabètic. 

 

La preinscripció acaba el dilluns 27 de setembre, inclòs. 

   Dilluns  Dimarts  Dimecres  Dijous  Divendres  Dissabte 

P-3 Aprèn a jugar Futbol Escola Aprèn a jugar Futbol Escola Multiesport Piscina 

  Manualitats   Manualitats     

Ball Infantil   Ball Infantil      

Anglès Anglès Anglès Anglès     

Logopèdia Logopèdia Logopèdia Logopèdia Logopèdia   

P-4 Aprèn a jugar Futbol Escola Aprèn a jugar Futbol Escola Multiesport Piscina 

  Manualitats   Manualitats     

Ball Infantil   Ball Infantil       

Anglès Anglès Anglès Anglès     

Logopèdia Logopèdia Logopèdia Logopèdia Logopèdia   

P-5 Aprèn a jugar Futbol Escola Aprèn a jugar Futbol Escola Multiesport Piscina 

  Manualitats   Manualitats     

Ball Infantil   Ball Infantil       

Bàsquet    Bàsquet        

Anglès Anglès Anglès Anglès     

Logopèdia Logopèdia Logopèdia Logopèdia Logopèdia   

Primària G. Rítmica Manualitats G. Rítmica Manualitats Multiesport Piscina 

Patinatge Ball Primària Patinatge Ball Primària     

Bàsquet 1-3 Bàsquet 4-6 Bàsquet 1-3 Bàsquet 4-6     

Còmic   Còmic       

   Futbol 4-6 Futbol 1-3    Futbol 4-6 Futbol 1-3     

    Robòtica 3-6       

  Karate   Karate     

  Teatre 3-6   Teatre 3-6     

Anglès Anglès Anglès Anglès     

Logopèdia Logopèdia Logopèdia Logopèdia Logopèdia   

ESO  Anglès Robòtica Anglès   

  Logopèdia Logopèdia Logopèdia Logopèdia Logopèdia   
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INSCRIPCIÓN  

En caso que usted haya decidido que su hijo/a participará en alguna de las actividades organizadas por el 

AMPA, deberá cumplimentar la parte inferior de esta circular con sus datos personales y entregarla en la 

secretaría de la escuela para su trámite:  
Yo, ____________________________________________________, padre/madre/tutor legal del alumno/a 

_______________________________________________________________, del curso _____________, 

teléfono móvil________________________________________ y correo electrónico  

_____________________________________________________________________________________ 

autorizo a la Escuela y/o AMPA Escola ArrelsEsperança al cobro de las siguientes cantidades:  

  

  ANGLÈS 47,95€/mes 
    

  APRÈN A JUGAR 22€/mes 

    

  BALL INFANTIL Dilluns i Dimecres 22€/mes 

    

  BALL PRIMÀRIA 22€/mes 

    

  BÀSQUET 22€/mes 

    

  CÒMIC 22€/mes 

    

  FUTBOL 22€/mes 

    

  GIMNÀSTICA RÍTMICA 22€/mes 

    

  KARATE 22€/mes 

    

  LOGOPÈDIA 150€/mes 

    

  MANUALITATS 22€/mes 

    

  MULTIESPORT 15€/mes 

    

  PATINATGE 24€/mes 

    

  PERMANÈNCIES 4,7€/hora o 40€/hora/mes 

    

  PISCINA 120€/curs 

    

  ROBÒTICA 37€/mes 

    

  TEATRE 22€/mes 

  

Nombre del titular de la cuenta: ___________________________________________  

DNI  _________________________  

IBAN  ES  _______ - _______ - ____ - _______________  

 Adjuntar a esta inscripción 1 foto tamaño carnet (sólo si hacen actividades del AMPA)    

               Fecha y firma del titular de la cuenta:  



La direcció del centre us informa que de conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les 

persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i  la normativa estatal que 

correspongui, la FUNDACIO ENSENYAMENT I PRIVADA FAMILIA (en endavant, Escoles Arrels) facilita la següent  informació sobre 

Protecció de Dades: Responsable: FUNDACIO PRIVADA ENSENYAMENT I FAMILIA  NIF: G- 62312319 Carrer Provença 7  de 

Badalona (Barcelona) – 08914 protecciodedades@escolesarrels.com Finalitat: Tractar les dades dels alumnes amb la finalitat de poder 

prestar els serveis d’extraescolars. Legitimació: El tractament queda legitimat  del pare, mare o tutor/a legal legitima el tractament de les 

dades. Aquesta autorització podrà ser revocada en qualsevol moment. Destinataris: No es cediran les dades a tercers, tret d’obligació 

legal o autorització expressa. Les dades podran ser comunicades  a l’AMPA ESCOLA ARRELS- ESPERANÇA  per tal d’auxiliar a l’escola i 

gestionar els serveis d’extraescolars. (com regulem l’AMPA: per tal de gestionar els serveis extraescolars) Drets: Vostè podrà accedir, 

rectificar i suprimir les seves dades, així com exercir el dret a la limitació del tractament i la portabilitat de les dades al domicili de l’escola 

o a través del correu electrònic: protecciodedades@escolesarrels.com  Per últim, les Escoles  Arrels l'informen que en cas 

d'incompliment en el tractament de dades, vostè té dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. 

Conservació: El període de conservació de les dades serà el necessari per la correcta prestació del servei. la comunicació de les dades 

personals sol·licitades és un requisit necessari per tal de poder participar a les activitats extraescolars. Les Escoles  Arrels l'informen  

que compleix amb tots els requisits establerts per la normativa de protecció de dades i amb totes les mesures tècniques i organitzatives 

necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal.   
  

COMPLETAR ESTE APARTADO SOLO SI LA ACTIVIDAD LA REALIZA LA AMPA  

  

AUTORITZACIÓ D’ÚS D’IMATGES DE LA AMPA ESCOLA  

ARRELS-ESPERANÇA  

  

   

Jo,____________________________________________, pare/mare/tutor legal del   

  

alumne/a __________________________________________, del curs _____________,   

  

AUTORITZO:  

Que la imatge i el material que elabora el/la meu/va fill/a pugui aparèixer en fotografies 

corresponents a activitats escolars, tant lectives com complementàries i extraescolars, 

organitzades per l’AMPA de l’escola Arrels-Esperança, i publicades a la pàgina web del 

centre, blogs, filmacions destinades a difusió pública no comercial i fotografies per revistes 

o publicacions d’àmbit educatiu.  

  

  

Desde la Junta Directiva, agradecemos y insistimos para que los padres y madres 

domicilien los pagos de todos los recibos, facilitando así nuestra tarea. Los pagos serán 

trimestrales.   

  

  

Fecha y firma de padre/madre o tutor:  

  



La direcció del centre us informa que de conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les 

persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i  la normativa estatal que 

correspongui, la FUNDACIO ENSENYAMENT I PRIVADA FAMILIA (en endavant, Escoles Arrels) facilita la següent  informació sobre 

Protecció de Dades: Responsable: FUNDACIO PRIVADA ENSENYAMENT I FAMILIA  NIF: G- 62312319 Carrer Provença 7  de 

Badalona (Barcelona) – 08914 protecciodedades@escolesarrels.com Finalitat: Tractar les dades dels alumnes amb la finalitat de poder 

prestar els serveis d’extraescolars. Legitimació: El tractament queda legitimat  del pare, mare o tutor/a legal legitima el tractament de les 

dades. Aquesta autorització podrà ser revocada en qualsevol moment. Destinataris: No es cediran les dades a tercers, tret d’obligació 

legal o autorització expressa. Les dades podran ser comunicades  a l’AMPA ESCOLA ARRELS- ESPERANÇA  per tal d’auxiliar a l’escola i 

gestionar els serveis d’extraescolars. (com regulem l’AMPA: per tal de gestionar els serveis extraescolars) Drets: Vostè podrà accedir, 

rectificar i suprimir les seves dades, així com exercir el dret a la limitació del tractament i la portabilitat de les dades al domicili de l’escola 

o a través del correu electrònic: protecciodedades@escolesarrels.com  Per últim, les Escoles  Arrels l'informen que en cas 

d'incompliment en el tractament de dades, vostè té dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. 

Conservació: El període de conservació de les dades serà el necessari per la correcta prestació del servei. la comunicació de les dades 

personals sol·licitades és un requisit necessari per tal de poder participar a les activitats extraescolars. Les Escoles  Arrels l'informen  

que compleix amb tots els requisits establerts per la normativa de protecció de dades i amb totes les mesures tècniques i organitzatives 

necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal.   


