
AMPA CEIP EL TIMÓ -SIDAMON- 

 
Benvolgudes famílies, 

Us informem de la proposta definitiva d’activitats extraescolars pel curs 2016-2017. Es recorda que si no hi ha un 

mínim de 8 nens/es l’AMPA es reserva el dret a anul·lar l’activitat (ja s’informaria a les famílies afectades).  

S’ha d’entregar aquest document a qualsevol membre de l’Ampa, al recollir els llibres el proper dia 6 de setembre. 

NOM DE L’ALUMNE/A:_______________________________________________________________________________________ 

CURS QUE IMPARTIRÀ 2016-2017:_____________________________________________________________________________ 

 

ACTIVITAT DIA 
PREU 

(orientatiu) 
HORARI 

MARCAR 
( X ) 

OBSERVACIONS  
o DUBTES 

TEATRE * 

(de P3 a 6è) 
DILLUNS 17 € 17h  a 18h   

PATINATGE - 
PATINS DE LÍNIA  

(a partir de P4, no 
és artístic) 

DIMARTS 14 € 17h  a 18h   

ANGLÈS  
Manualitats i jocs 

 (P3, P4, P5)  
empresa nova 

DIMECRES   
(Grups per 

edats) 
17 € 17h a 18h   ANGLÈS  

Conversa + 
gramàtica + jocs 

 (1r a 6è) empresa nova 

RÍTMICA * 

(de P3 a 6è) 
DIJOUS 14 € 

17h a 18h 
17:30h a 18:30h 

  

NATACIÓ 
(Piscina coberta de 

Mollerussa) 
DIVENDRES 

95 € aprox. (anual infantil) 
80 € aprox. (anual primària) 

18:15h a 19h   

ACOLLIDA MATÍ 
TOTS ELS 

DIES 
20 €/mes (tots els dies) 
10 € fins a 3 dies al mes 

8h a 9h   

ESTUDI DIRIGIT 
(de 1r a 6è) 

DE DILLUNS 
A DIJOUS 

23 €/mes  17h a 18h   

 

* Les activitats es faran a l’escola menys: 

 Rítmica: al local del ball (els pares els heu de portar i venir-los a recollir)  

 Teatre: al local del ball (els pares NOMES heu de venir a recollir-los per la porta de darrera del local)  
 

 

 

Sidamon, _____  de  _______________  de 201_       

Signatura (pare/mare/tutor) 

MENJADOR ( encercleu la vostra opció ) 

SI NO 

Sempre Eventual 

Observacions: 

Encercleu els dies que SI es quedaran al 

menjador de la 1a setmana d’escola? 
 
dl.            dt.             dc.             dj.             dv. 
12            13             14              15              16 


