
Activitats extraescolars 2022-23

 Granollers, 15 de juliol de 2022
 
 Benvolgudes famílies, 

Us presentem la proposta d’ACTIVITATS EXTRAESCOLARS per al curs 2022-23 adreçada a tot
l’alumnat del centre. 

Totes les activitats tenen previst començar la setmana del 12 de setembre i finalitzaran el mes de
juny.

Com us podeu apuntar?
 
Caldrà que entregueu el full d’inscripció via mail a atencio@lestel.net del 18 al 29 de juliol. En cas
de fer-ho fora d’aquest període, caldrà veure si hi ha vacants al grup. Tot i així, les inscripcions
restaran obertes durant tot el curs.

Com es farà el pagament?
 
Tot i que les quotes que es detallen són mensuals (de setembre a juny), els pagaments es
realitzaran per rebut trimestral al mateix compte bancari on es factura l’escola. Cal tenir
present que es facturaran 3 rebuts (Octubre –Gener - Abril). Els pagaments trimestrals es fan
per tal de poder donar estabilitat als grup de treball i poder crear així objectius de grup. 

En cas de voler donar-se de baixa d’alguna activitat, caldrà fer-ho saber a secretaria per escrit 15 dies
abans de finalitzar el trimestre. En cas contrari, l’escola procedirà al cobrament del segon rebut.

Us recordem que per motius organitzatius, si alguna activitat no arriba al límit d’inscrits establert,
l’escola i l’entitat organitzadora es reserva el dret d’anul·lar-la avisant a les famílies afectades.

No oblideu que les famílies sòcies de l’AFA teniu un petit descompte i que les activitats extraescolars
de L’Estel estan obertes a altres infants, i famílies, encara que no estudiïn al nostre centre.

 

COORDINACIÓ D'ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

mailto:atencio@lestel.net
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PATINATGE: ROLLERS STARS1.

2.

3.

(Infantil i Primària) 3h/setmana
 

Activitat recreativa que ajuda a desenvolupar l'equilibri 
i a potenciar considerablement l'elasticitat i la capacitat 
motora. D'altra banda ajuda a augmentar la resistència 

física i a generar una major capacitat aeròbica.
 

L'import de l'activitat és de: 52€/Mes

Activitat que ens permet iniciar-nos i conèixer la seva filosofia junt 
amb la seva tècnica. 

Una de les disciplines que poden contribuir més en el procés de 
formació del nen, ja que desenvolupa tant el seu estat físic com 

emocional, millorant el seu rendiment escolar i la seva relació amb el 
seu entorn.

 

KARATE Shiho-Wari
(Primària i 1r/2n ESO) 3h/setmana

L'import de l'activitat és de: 52€/Mes
Federació: 60€/any (Opcional)  Kimono: 40€ (Si es compra a Shiho-Wari)

ANGLÈS
(Infantil  1h Setmanal /Primària 2h Setmanal)

L'import de l'activitat és de: 52€/Mes (Inf) i 72€/Mes (EP)  
+ 10€ en concepte de material inf/EP

Activitat que treballa progressivament la gramàtica i el 
vocabulari i, a més, es desenvolupen les competències de 

l'alumnat en lectura, escriptura, comprensió
auditiva i, sobretot, expressió oral.
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ACTIVITATS DL DT DC DJ PREUS*

PATINATGE 17-18.30 h  17-18.30 h  52€ / 50€

ANGLÈS  17-18.00 h   52€ / 50€

QUADRE GENERAL D'ACTIVITATS

ACTIVITATS DL DT DC DJ PREUS*

PATINATGE 17-18.30 h  17-18.30 h  52€/ 50€

ANGLÈS 17-18.00 h  17-18.00 h  72€/70€

KARATE

(1r a 4t EP)
 17-18.30 h  17-18.30 h 52€/ 50€

KARATE

(5è i 6è)
17-18.30 h  17-18.30 h  52€/ 50€

ACTIVITATS DL DT DC DJ PREUS*

KARATE

( 1r i 2n ESO)
17-18.30 h  17-18.30 h  52€/ 50€

EDUCACIÓ INFANTIL

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

Preus*: Preu per mes / Preu AFA
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FULL D'INSCRIPCIÓ D'ACTIVITATS
EXTRAESCOLARS 2022-23

Nom i cognoms:

Adreça:

Població:

Data de naixement:

Escola:

Curs:

Telèfon:

Telèfon urgència:

Adreça electrònica:

Activitat/s extraescolar/s:

Signat / DNI pare-mare-tutor:


