
INFORMACIÓ EXTRAESCOLARS   INFANTILS  
CURS 2018-2019

Us adjuntem la graella d’activitats i tota la informació relativa a les extraescolars que es realitzaran a l’escola el proper 
curs 2018-2019.

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

8:00/8:30
9:00

MATINERS MATINERS MATINERS MATINERS MATINERS

16:30
18:00

INICIACIÓ 
ESPORTIVA

BALL INICIACIÓ 
MUSICAL

BALL

ANGLÈS

ESPAI 

CREIXEMENT

ESPAI 

CREIXEMENT

ESPAI 

CREIXEMENT

ESPAI 

CREIXEMENT

16:30
17:15

TARDERS TARDERS TARDERS TARDERS TARDERS

17:00
18:00

PISCINA(*)

Totes les activitats extraescolars d’infantil es faran a càrrec de l’empresa L’Eina Cooperativa, excepte natació (tot i que  
també serà gestionada per l’Eina). L’activitat amb fons de color gris pertany a l’escola esportiva L’Eina, mentre que la  
resta d’activitats pertanyen a Juga i Aprèn de L’Eina. En la documentació de L’Eina trobareu tota la informació. Les 
inscripcions  a  les  diferents  activitats  s’han  de  realitzar  per  internet  a  la  web  de  l’Eina  Cooperativa  
(https://einacooperativa.coop/inscripcio-escoleta-sala-i-badrines/).
L’activitat de natació es farà al Club Natació Terrassa(*), però L’Eina Cooperativa serà l’encarregada de gestionar i girar  
els rebuts. No hi ha servei de canguratge, els pares són els responsables de portar, canviar i recollir els seus fills de  
l’activitat.

Us recordem que és imprescindible ser membre de l’AMPA i pagar la quota per poder participar en aquestes 
activitats.

També aprofitem per comunicar-vos que enguany farem un casalet durant el mes de setembre organitzat per L’Eina 
Cooperativa. La   data d’inici de les   activitats   extraescolars serà el dilluns 1   d’octubre  , tot i que matiners començarà el 
primer dia d’escola, el 12 de setembre.

La reunió informativa de les activitats extraescolars es farà el 18 de setembre a les 18:00 h al menjador de l’escola.
Comptarem amb servei de canguratge per a aquelles famílies que el necessitin.

Per a més informació, no dubteu a contactar amb la comissió d’extraescolars. Bones vacances!

Comissió d’extraescolars - extraescolarssb@gmail.com
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https://einacooperativa.coop/inscripcio-escoleta-sala-i-badrines/


The English Language Guild1 

The  English Language Guild  és el  programa d’Anglès de l’Espai d’Aprenentatge la Llavor.  La 
formació s’estructura seguint el CEFR (Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües), 
amb  professorat  especialitzat  (amb  titulació  acreditada  Certificate  in  Advanced  English i 
Certificate of Proficiency in English) i nadiu.

El Programa compta amb l’assessorament del departament pedagògic de l’Eina Cooperativa per 
a l’adaptació als infants d’educació d’infantil i primària, i orientar i formar el professorat, tant 
nadiu com especialitzat, per afavorir l’aprenentatge dinàmic i engrescador de l’anglès.

El professorat de la Llavor realitza el seguiment dels infants i es coordina amb l’Escola per a  
establir els nivells dels infants.  En funció de les necessitats, el  Programa s’estructura en tres 
nivells d’assoliment. A l’Escola Sala i Badrinas la proposta es concreta en el nivell que posa èmfasi 
en els aspectes lúdics i de comunicació oral (The Fun Guild), amb jocs dirigits i simbòlics per tal 
d’afavorir un ús quotidià de l’Anglès.

Es treballa per grups d’edats, i tenint en compte els nivells dels infants:

P3 a P5: Es fan activitats de jocs simbòlics, jocs per grups/ parelles, danses i cançons, etc. per tal 
d’iniciar un contacte amb la llengua anglesa.

1er i  2on:   Activitats  d’expressió  oral  i  de seguiment en anglès  d’activitats  d’interès  per  als 
infants o en aquelles on tinguin més dificultats, mitjançant aprenentatge visual del vocabulari, 
escolta i conversa.

3er a 5è:  L’activitat es divideix en una primera part en relació a l’anglès curricular, i una segona 
part de conversa i activitats lúdiques i tallers especialitzats (gardening, construction workshop, 
etc.)

Hores Setmanals Ràtio mín. Ràtio màx. Matrícula Quota mensual

1,5 hores 8 10 25,00 € 25,00 €

Es realitzen descomptes a les quotes per a 2ons (5%) i 3ers (8%) germans. També hi ha una línia 
de beques per tal d’afavorir l’accés a l’activitat, i s’estudien facilitats de pagament per aquelles 
famílies que ho sol·licitin. El cobrament de les quotes es fa de manera mensual, mitjançant rebut  
girat. La matrícula inclou el material per a les activitats.

1 Guild: An association of people with similar interests or pursuits; especially : a medieval association of merchants or craftsmen
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CASALET DEL 12 al 28 DE SETEMBRE  
2018 

El Casalet és una activitat diària pensada amb la finalitat de poder complementar 

l’horari escolar fins a l’inici de les activitats extraescolars del mes de setembre i a 

més per ajudar a les famílies en la seva conciliació familiar i laboral. Aquest servei 

està destinat a tots/es els infants de l’Escola. 

Centre d’Interès 
L’OT L’AVENTURER 
L’Ot viu al poble de Pedrarisses i el que més l’agrada del molt és llegir i escoltar les 
històries de l’avi del Roger, el seu amic.  
L’avi Tonet va ser mariner i moltes vegades ha estat a països i continents molt 
llunyans. Des d’Amèrica fins a Oceania anirem descobrint les meravelles que 
existeixen al món, coneixerem els trets més característics d’aquests continents i 
ens aproparem a la seva cultura, música, vestits típics, cuina etc... Vols venir a fer 
una petita volta al món amb nosaltres? 
 

Inscripció 
El període d’inscripció és fins el dia 5 de setembre a través de la web 
www.einacooperativa.coop 
 

Horaris i preus 

Condicions 

 El cobrament es far{ una setmana abans d’iniciar el Casalet. 

 Les baixes s’hauran d’informar per escrit al correu: 
activitats@einacooperativa.coop. Un cop fet el cobrament només donaran 
dret a la devolució del 50% de la quota. 

 No es retornaran diners per absència puntual els dies d'activitat. 

 Les absències prolongades, els canvis o les anul·lacions dels dies d'activitat 
s’haur{ de fer amb una setmana d'antelació. 

 Es farà un descompte del 5% als segons germans/es i successius/ves. 

Dies 16:30h a 18h 

Tot el Casalet 40,50€ 

11 ó 12 dies 39,00€ 

9 ó 10 dies 33,00€ 

7 ó 8 dies 28,00 € 

5 ó 6 dies 25,50 € 

2 ó 4  dies 18,00 € 

Esporàdic 10,00 € 

 

Programació 

Setmana 1: Africa, Ufss, en aquest continent l’avi es va trobar la tribu de persones 
més altes del món... Sabeu si tenen un equip de bàsquet? També va aprendre a 
cuinar amb estris de fang... Vols fer una volta per africar i ballar amb nosaltres?? 

Setmana 2: Amèrica... Els indis porten plomes al cap? I els vaquers van sempre a 
cavall? Segons l’avi mariner en aquest continent la natura i els animals són 
espectaculars... Vols saber quina és la ciutat que no dorm mai? O les cascades més 
grans del món?... Amèrica ens espera, muntar al teu cavall imaginari i comença 
l’excursió... 

 Setmana 3: Europa, Us sona aquest continent? Sabeu d’alguns països que el 
formen? Coneixeu la torre-Eiffel o la torre de pisa? I les pizzes d’on son? Saps 
parlar anglès o francès, l’avi mariner si que sap i ens ensenyar{ algunes paraules 
que ens ajudaran a viatjar per aquests països que estan molt a prop de 
nosaltres...Vols que fem un inter-rail amb parada a París, Roma, Londres... 
 

Per més informació 
Eina Cooperativa - C. Pamplona, 21 – 08227 Terrassa 
activitats@einacooperativa.coop     
www.einacooperativa.coop 
Tel. 93 736 47 22 de 10h a 14h i de 16h a 19h 

 

http://www.einacooperativa.coop/
mailto:activitats@einacooperativa.coop
mailto:activitats@einacooperativa.coop
http://www.einacooperativa.coop/
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CONDICIONS I TERMINIS DE PAGAMENT: 
 

CURS COMPLET TEMPORADA (OCTUBRE’18 – MAIG/JUNY’19) 

 

- Les escoles tenen com a data màxima per a l’entrega de les dades fins al dia 26 d’octubre de 2018 (tant 

de nens inscrits com de les peculiaritats de cadascun). Han de proporcionar totes les dades que siguin 

necessàries per al control intern dels monitors, així com per poder fer el càlcul de l’import a facturar. Se’ls 

proporcionarà un arxiu perquè puguin indicar totes les dades necessàries. 

- Les inscripcions s’han de realitzar a través de la web de l’Eina. Per a més informació, consulteu la documentació 

adjunta de l’Eina Cooperativa. 

 

DESCOMPTES 

Els nens que siguin socis del Club Natació Terrassa tindran un 10% de descompte. (Per tenir consideració de soci, 

cal  que els nens/es majors de tres anys estiguin inclosos al carnet familiar dels pares.) 

Al 2n germà, un 5% de descompte de l’import. A partir del 3r germà, 10% de descompte de l’import. 

Per aplicar aquests descomptes, cal notificar-ho abans del 27/ d’octubre de 2017 (previ a la facturació). 

 

 

BAIXES 

1. El compromís és per a tot el curs. 

2. Una vegada realitzada la inscripció (sigui quin sigui el període), durant els mesos d’octubre 

a gener,  davant d’una baixa justificada (amb certificat mèdic), es penalitzarà amb un 10% del total de 

la inscripció a partir del moment en què es produeixi la baixa, i amb un 20% en aquelles baixes que es 

produeixin per voluntat pròpia, en concepte de despeses d’organització i d’ocupació de plaça.  

3. A partir del mes de gener no s’acceptarà cap baixa (no es retornarà cap import 

sigui quina sigui la causa). 

 

 

 

 

 

 

 

DURADA DELS CURSETS 

 

Els cursets començaran el dia 1 d’octubre de 2018 i finalitzaran entre l’última setmana de maig  i la 

primera setmana de juny del 2019. 
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NORMATIVA  DELS CURSETS DE NATACIÓ 

 

 Els cursets es duran a terme indistintament a les piscines cobertes. 

 

 Quan es produeixi una coincidència horària entre dues escoles, s’alternarà l’ús de les piscines per 

setmanes o per trimestres, segons les conveniències dels cursets. 

 

 En els vestidors, haurà d’haver-hi un mínim i un màxim de responsables (pares o educadors). La resta 

de pares i acompanyants s’hauran d’esperar fins que els nens/es surtin dels vestidors. 

 

 Tots els nens/es passaran per les dutxes acompanyats pels monitors per esbandir-se l’aigua de la 

piscina.  

 

 

 

 No està permès menjar dins dels vestidors. 

 

 L’alumne/a haurà de portar: 

 

• Banyador. 

• Casquet de bany. 

• Tovallola o barnús. 

• Xancletes, o peücs 

 

Tot aquest material es marcarà amb el nom i cognoms del nen i l’escola a la qual pertany. 

 

 

 

Rosa Torras i Ruiz  

Coordinadora d’Activitats Aquàtiques  

Club Natació Terrassa 

Telf. 93 735 26 26 (Ext. 212)  

E-mail rtorras@clubnatacioterrassa.cat 

 

Comissió d’extraescolars 

E-mail extraescolarssb@gmail.com 

mailto:rtorras@clubnatacioterrassa.cat
mailto:extraescolarssb@gmail.com


ACOLLIDA MATINAL 

JUGA I APRÈN 

 
 

 

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 

Les activitats proposades a l’Escola Sala & Badrinas pel curs 2018/19 són les que teniu a continuació. Caldrà un mínim de 8 

infants a cada dia d’activitat poder fer-la. Depenent del infants inscrits a cada activitat es podran fer grups per edats. 

 

És una activitat que es realitza a primera hora del matí, abans de l’entrada a l’escola, per a aquells 

infants que necessitin arribar a l’escola abans de les nou del matí. 

Per aquells que esmorzin a l’escola serà el primer que facin, si necessiten acabar o repassar els deures 

també els faran abans de l’activitat. 

Tindran un espai lliure on podran realitzar l’activitat que més els agradin dins les diferents propostes. 

Sempre estarà supervisat pel monitor/a. 

 

Juga i Aprèn és un programa d’activitats extraescolars als centres educatius que potencia les activitats 

extraescolars des de la vessant educativa. Totes les activitats les dirigeixen monitors/es amb titulació del 

lleure i amb experiència i/o titulació en l’extraescolar que imparteixen. 

 
 Arts Marcials: Les arts marcials son un conjunt de sistemes de combat on totes elles comparteixen un objectiu 

comú: la defensa personal. Treballarem l’aprenentatge de valors com: el respecte, la no violència, la lleialtat, la 

valentia, la confiança en un mateix, el treball en grup, l’autoestima, l’autocontrol i el creixement intern, així com 

també, buscarem un desenvolupament motriu. 

 Ball Modern: El Ball Modern és la combinació de diferents estils de música i disciplines: hip hop, jazz, batuka. El 

resultat d’aquesta combinació consisteix en ballar al ritme de la música. Conèixer les diferencies que hi ha entre 

elles…i ballar. 

 Batukada: La vessant pedagògica de la percussió. Els seus tres eixos vertebradors són: el ritme, com a 

representació musical directa de la vida; el conjunt, com a eina indiscutible de treball cooperatiu i d’oci social, i 

l’apropament a l’art de carrer, que genera una inevitable inclusió social de l’activitat en la cultura popular. Per 

aquesta activitat es requereix un mínim de 10 infants i un màxim de 15. En cas de necessitar material aquest cost 

anirà a càrrec de les famílies. 

 Cuina (Grans Xefs): És un taller sobre l’elaboració de receptes saludables basat en un model de salut i que inclou 

aspectes socials i ambientals. En la realització de les receptes es té en compte una de les dietes més sanes i 

reconeguda arreu del món, la dieta mediterrània. 

 Gym Artística: S’hi interrelacionen l’equilibri i la bellesa estètica dels moviments. Afavoreix a la concentració, força, 

disciplina, agilitat i sobretot una gran coordinació. 

 Iniciació Esportiva: Mitjançant un conjunt d’activitats esportives i la pràctica d’exercicis i jocs, treballarem 

habilitats i destreses pròpies d’alguna modalitat esportiva, sense arribar a ser cap esport determinat. 

 Iniciació Musical: La finalitat d’aquest taller és transmetre uns coneixements generals de música. No es busca la 

formació de grans músics, sinó la participació i experimentació conjunta de la música. Jugarem amb les notes, els 

sons, descobrirem instruments, com sonen, la seva família .... 

 Manualitats: És un taller que ofereix la possibilitat de descobrir el món de l'expressió: titelles, màscares, ombres, 

paper, experiments, fang, plastilina, pintura, etc. Es treballen amb diferents tècniques i materials. 

 Patinatge: Patinatge és un esport que conjuga tècniques esportives amb facetes artístiques, gimnàs, 

atletisme, música, coreografia, interpretació i ball. Un esport que es pot practicar individualment o en grup. És un 

esport que cal treballar l’elasticitat, fons i ritme per tal d’obtenir resultats òptims. 

 Teatre: Aquest taller vol usar com a mètode d’aprenentatge l’aspecte lúdic del teatre. L’activitat es basa en el 

treball de grup, on els participants podran desenvolupar les capacitats de coordinació, escolta, confiança i 

complicitat amb els companys. També està previst treballar la concentració, la imaginació, la sensibilitat, el ritme, 

l’espai i el propi cos com a material d’expressió. 

ESCOLA SALA & BADRINAS (Terrassa) 

CURS: 2018/19 



 

TARDERS 

ACTIVITATS ESPECIALITZADES 

 Anglès: L’activitat està pensada per a motivar i fer gaudir als nens i nenes amb l’aprenentatge de la llengua 

anglesa. L’anglès serà la llengua vehicular en tot moment i el seu objectiu i les sessions es desenvoluparan en 

un clima lúdic i participatiu mitjançant exercicis didàctics. Mitjançant la immersió en un entorn 

d’exposició continua a la llengua anglesa es facilitarà la progressiva adquisició de les habilitats de 

compressió i expressió en anglès. Es realitza amb la col·laboració de l’Acadèmia La Llavor.  

 Discovery TIC: Per aquesta activitat, cada trimestre està pensat per descobrir tecnologies a través de petits 

projectes. A mes de les eines mencionades, s’introdueixen altres tecnologies adaptant-nos a la tipologia del 

grup. Es realitza amb la col·laboració de l’entitat CodeLearn. 

 Robòtica: Curs adaptat a cada edat on es reforcen les capacitats STEM (Ciència, Tecnologia, Enginyeria i 

Matemàtiques). Es treballen diferents tecnologies de manera combinada: Robòtica, Electrònica, Programació 

i Minecraft. Es realitza amb la col·laboració de l’entitat CodeLearn. 

ESCOLA ESPORTIVA 

 Bàsquet:* Els Objectius principals consistiran en educar i inculcar valors i hàbits a través de la pràctica 

esportiva del Bàsquet. Iniciarem als infants en la pràctica d'aquest esport col·lectiu amb la realització 

d'exercicis/jocs dinàmics i participatius. 

 Futbol Sala*: Es realitzaran exercicis i jocs per treballar les particularitats del futbol sala. 

 

 
 

L’espai CreixeMent és un espai a on els infants podem fer activitats diverses cada tarda a la vegada que 

és treballaran diferents objectius educatius en el món del lleure. També objectius que l’escola tingui 

tindre del seu Projecte Educatiu. Exemple berenars saludables, projecte lectura, hàbits d’estudi etc.. 

S’ofereix una activitat diària diferent cada dia, fent una roda de tallers/activitats. És una activitat lúdica 

on es permet els esporàdics. Es dona una programació de les activitats que es realitza. 

 

 

 
És un espai de conciliació on es fa la recollida dels nens i nenes, els infants berenen i fan jocs i dinàmiques 

fins a la recollida. 

 
 
 

Les activitats especialitzades les dirigeixen especialistes en el tema que es tracta, en alguns casos es fan amb 

la col·laboració d’un centre expert en l’activitat que oferim. Totes les activitats les dirigeixen monitors/es 

amb titulació del lleure i amb experiència i/o titulació en l’extraescolar que imparteixen. 

 

 

L’Escola Esportiva l’Eina compta amb un equip d’entrenadors/es qualificats, amb la titulació bàsica de 

Monitors d’Esports d’Equip, i la titulació específica del seu esport de referència. L’equip està dirigit per una 

Direcció encarregada de la seva supervisió i una Direcció Tècnica que dona suport per a la preparació física i 

tècnica dels infants. 
 

*Competicions: El calendari dels partits s’informarà a començament de curs, un cop el Consell Esportiu tingui el calendari 

de les Lligues. Les competicions es faran de manera setmanal. És important que les famílies assisteixin a les competicions. 

Tingueu en compte que l’objectiu de les competicions és fer gaudir els infants i aprendre a competir de manera saludable. 

CREIXEMENT 



 

 

 

 

 
Acollida matinal    Creixement   

Dies activitat Quota 8:30h-9h Quota 8h-9h Dies activitat 16:30-18h  Quota 

5 dies setmana 22,00€ 34,00€ 4 dies setmana  41,00€ 

4 dies setmana 19,80€ 31,00€ 3 dies setmana  38,00€ 

3 dies setmana 18,50€ 28,00€ 2 dies setmana  28,50€ 

2 dies setmana 16,50€ 25,00€ 1 dia setmana  17,50€ 

1 dia setmana 12,00€ 17,00€ Dia esporàdic  6,00€ 

Esporàdic 5,00€ 5,00€    

Juga i Aprèn   
 

Activitats Especialitzades: Robòtica i Discovery TIC 

Dies activitat 16:30h-18h Quota  Dies activitat 16:30h-18h Matrícula Quota 

4 dies 48,50€  1 dia setmana 30,00€ 39,00€ 

3 dies 41,50€     

2 dies 30,00€  Activitats Especialitzades: Anglès  

1 dia 17,80€  Dies activitat 16:30h-18h Matrícula Quota 

    1 dia setmana 25,00€ 25,00€ 

Escola Esportiva       

Dies activitat 16:30h-18h Quota*  Tarders   

2 dies setmana i competició 40,50€  Dies activitat 16:30-17:15h  Quota 

2 dies setmana 31,00€  5 dies setmana  33,00€ 

1 dia setmana i competició 31,00€  4 dies setmana  30,00€ 

1 dia setmana 18,00€  3 dies setmana  23,50€ 

* la quota no inclou el pagament de l’assegurança del Consell ni el 

vestuari 

2 dies setmana  20,50€ 

1 dia setmana  12,00€ 

    Dia esporàdic  6,00€ 

Piscina       

NO SOCIS DEL CNT 

Dies activitat Quota 
1r pagament: 

5/11/18 

2n pagament: 

1/02/19 

Activitat Patinatge: Cal portar casc, patins, 

protecció genolls i colzes 

Infantil 249,13€ 127,50€ 121,63€  

Primària 244,25€ 125,00€ 119,25€  

Infantil germà 5% dte 237,67€ 121,63€ 116,04€  

Primària germà 5% dte 233,04€ 119,25€ 113,79€  

SOCIS DEL CNT   

Infantil i Primària 183,80€ 94,00€ 89,80€  

Germà 5% dte 175,61€ 89,80€ 85,81€  

El funcionament de piscina serà com cada any, Eina únicament 

gestiona les inscripcions i el cobrament de quotes. 
 

PREUS MENSUALS 



 

Inici acollida matinal: primer dia d’escola Fi: últim dia d’escola 

Inici activitats: 01/10/2018 Fi: Inici Jornada Intensiva 

Horari: de 16:30h a 18h, excepte Tarders que és de 16:30h a 17:15h 

Programació Mensual Espai CreixeMent: 

REUNIÓ INFORMATIVA 

Es farà una reunió el dia dimarts 18 de setembre a les 18h per explicar el funcionament de les activitats. 

PROCÉS INSCRIPCIÓ 

Inscripcions: Del 15 de juny al 20 de juliol. Les inscripcions i la informació estarà penjada al web de l’Eina 

www.einacooperativa.coop 

Repesca inscripcions: del 12 al 17de setembre a través de la web. 

LES INSCRIPCIONS INCLOUEN 

 Direcció pedagògica i coordinació de les activitats Programació trimestral/anual de les activitats. 

 Programació trimestral / anual de les activitats. 

 Gestió dels cobraments de les quotes. 

 Despeses de gestió i materials fungibles per a les activitats. 

 Contractació, substitucions, formació, supervisió del personal i l’assegurança de RC. 

 Pòlissa d’assegurança d’accidents i responsabilitat civil d’infants  i  equip  de monitors/es  Cobertura  del  

riscos laborals dels treballadors i protocol de Llei de protecció de dades. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

Iniciació Esportiva Ball Modern Iniciació Musical Ball Modern  

Infantil  Anglès    

 CreixeMent CreixeMent CreixeMent CreixeMent  

 

 

Ball Modern 

Robòtica 

4t i 5è 

Discovery TIC 

1r a 3r 

 

Ball Modern 

 

Cuina (Grans Xefs) 
 

 Anglès 

3r  a  5è (2 nivells) 
Teatre Anglès 

1r  i 2n (2 nivells) 

Arts Marcials 
(IES S. Eulàlia) 

 
Primària  

 Patinatge 
(IES S. Eulàlia) 

Gym Artística 
(IES S. Eulàlia) Batukada   

 
Manualitats Multiesport  Multiesport  

Futbol Sala 

1r a 5è (IES S. Eulàlia) 

Bàsquet 

1r a 5è (IES S. Eulàlia) 
 

Futbol Sala 

1r a 5è (IES S. Eulàlia) 

Bàsquet 

1r a 5è (IES S. Eulàlia) 

Infantil 

Primària 

  Piscina   

Tarders Tarders Tarders Tarders Tarders 

 

 

 

 
 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous 

Setmana 1 Expressió Corporal Art Attack Jocs Dirigits Racó de Contes 

Setmana 2 Racó de Contes Expressió Corporal Art Attack Jocs Dirigits 

Setmana 3 Jocs Dirigits Racó de Contes Expressió Corporal Art Attack 

Setmana 4 Art Attack Jocs Dirigits Racó de Contes Expressió Corporal 

 
 

 

DIES I HORARIS ACTIVITATS 

http://www.einacooperativa.coop/


 

PER MÉS INFORMACIÓ 

Eina Cooperativa 

C. Pamplona, 21 – 08227 Terrassa 

activitats@einacooperativa.coop 

www.einacooperativa.coop 

Tel. 93 736 47 22 de 10h a 14h i de 16h a 19h 

 

NORMATIVA GENERAL 

 Les activitats que no hagin arribat a les 8 inscripcions podran quedar anul·lades. 

 Els alumnes poden inscriure’s a les activitats extraescolars en qualsevol moment del curs escolar. 

 Un cop iniciades les activitats, en el cas que hi hagués noves inscripcions i fos possible la incorporació als grups ja 

iniciats, es farien efectives una setmana després d’haver-les rebut. 

 Cal fer la recollida dels vostres fills/es amb la màxima puntualitat, respectant l’horari laboral dels monitors/es. 

 Les baixes es comunicaran per escrit a través del correu electrònic adreçat a activitats@einacooperativa.coop la 

setmana abans que acabi el mes en curs. 

 La inscripció a les activitats que es fan més d’un dia a la setmana, poden fer-se un o dos dies a la setmana. 

 
Autoritzacions: 

 En el moment de fer la inscripció (es poden fer de manera telemàtica a la web www.einacooperativa.coop caldrà activar 

una autorització de permanència al centre en hores no lectives, un altre d’actuació mèdica i una d’ús d’imatge per 

aquelles fotos de les activitats que puguin ser utilitzades internament o bé a la web de l’escola o de l’AMPA. 

 En cas que el pare/mare no sigui la persona que ve a recollir el nen/a, de manera fixa o esporàdica, caldrà enviar un 

correu electrònic indicant persona que recull a l’infant més DNI. 

 
Pagament: 

 L’alumne es podrà inscriure en qualsevol moment però haurà d’assumir la quota del mes en curs. Un cop iniciada 

l’activitat l’acceptació d’una nova incorporació dependrà de les condicions d’aquell grup i de les normatives que el 

regulen. 

 En cas de baixa una vegada començat el mes es cobrarà tota la quota. 

 En cas de no haver formalitzat la inscripció i el pagament de l’activitat, s’avisarà a la família de l’anomalia i si en el 

període d’una setmana no s’ha solucionat la incidència, es comunicarà la baixa de l’activitat. 

 El pagament es farà mensual, si no es diu el contrari. 

 En cas de rebut retornat pel banc, s'hauran de pagar despeses per tornar-lo a girar. 

 Els dies d’activitat de juny fins a la jornada intensiva es carregaran proporcionals junt amb la quota del mes de maig. 
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