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NOTA IMPORTANT 

PER TOTES LES ACTIVITATS QUE HAN CANVIAT D’HORARI, DIA O DURADA CAL 
FER LA INSCRIPCIÓ DE NOU, SENSE PRIORITAT PER HAVER FET LA INSCRIPCIÓ 

AL JUNY.  

 

Inici de les activitats: 5 d’octubre de 2020 

 

Les matriculacions es fan per ordre d’inscripció però tenen prioritat els infants 

que han realitzat l’activitat el curs anterior. 

 

Presentació 

 
Benvolgudes famílies, 
 
Us presentem la proposta definitiva d'activitats extraescolars per a aquest curs 2020/21. Tal com vam fer 
el curs anterior, seguirem apostant per un format clar, concís i directe que es complementarà amb 
informació addicional que penjarem al bloc de l’AFA.  
 
Tota la informació detallada en aquest dossier s'ha elaborat a partir de les darreres directrius imposades 
pel Departament d’Educació i a partir de les mesures aprovades pel Consell Escolar del centre. Els nous 
horaris d’entrada i sortida de l’escola i l’adaptació d’alguns espais en aules lectives tenen repercussions 
directes en l’organització de les activitats extraescolars. És per això que aquest curs l’oferta d’activitats 
és menor que altre anys.  

Seguim oferint anglès per a tots els infants de l’escola amb Oxford House, activitats esportives amb 
Team, piscina a l’Esportiu Rocafort, manualitats impartides per la Glòria, una mare de l'escola, i acollides 
amb Xaranga. Malauradament, hem hagut de cancel·lar les activitats musicals i d'aeronàutica i robòtica, 
ja que les aules de música i d'informàtica de l’escola han desaparegut com a tals i no tenim suficients 
espais per a oferir activitats d’aquestes característiques. 

En totes les activitats les inscripcions es faran on-line per facilitar-vos el tràmit i agilitzar la gestió de les 
llistes i el cobrament dels rebuts. 
 
Com a novetat aquest curs les quotes de les matrícules les cobrarà directament l’AFA, durant el mes de 
novembre i  a través de l’aplicació TPV. Com fins ara, la matrícula és de 10€ per activitat, però amb un 
màxim de 20€ per infant, independentment que faci 2 o més activitats. 
 
Continuem oferint la possibilitat de sol·licitar ajuts a l'Ajuntament de Barcelona per a les activitats 
esportives homologades, obertes als infants de primària. També donem continuïtat a la coordinació 
d’extraescolars, ampliant algunes de les seves tasques. 
 
Aprofitem per animar a mares i pares a unir-se a la Comissió d’Extraescolars de l’AFA, entenent que els                  
relleus sempre aporten coses positives: encetar nous projectes, revisar el que s’està fent i com s’està                
fent... sempre hi ha feina per fer i hi sereu molt benvinguts i benvingudes. 
 
Durant el curs rebreu una enquesta de satisfacció, que us agrairem que ompliu; també us animem a                 
fer-nos arribar les vostres opinions i suggeriments al nostre correu: extraescolars@ampa-diputacio.com.           
Per nosaltres, tots aquests comentaris són de gran ajuda per millorar. 
Esperem que sigui del vostre interès! 
 
Comissió d'Extraescolars 
AFA DIPUTACIÓ 

 



  

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 
Activitats gestionades per TEAM 

 

Per comprovar l’estat de la vostra inscripció podeu entrar al bloc de l’AFA i 
verificar si esteu als nous llistats. Recordeu que tots aquells que heu patit 

canvis de dia, hora o durada, haureu de realitzar una nova inscripció. 

 
                      Lúdic- recreatives   

 
 

BALL PER MENUTS P3  DIVENDRES 17.00 A 18.00 14 € 

BALL PER MENUTS P4 i P5 DIVENDRES 16.45 a 17.45 14€ 

EXPRESSIÓ CORPORAL P3 DIMARTS I DIJOUS 17.00 A 18.00 24 € 

RECREACIÓ SOBRE RODES P5 DIVENDRES 16.45 A 17.45 14 € 

INICIACIÓ AL PATINATGE 
/RECREACIÓ SOBRE RODES 1r i 2n DIVENDRES 16.30 A 17.30 14 € 

RACÓ CREATIU P4 i P5 DIMECRES 16.45 A 17.45 14 € 

RACÓ CREATIU 1r i 2n DILLUNS 16.30 A 17.30 14 € 

FES-HO TU (manualitats) 3r i 4t DILLUNS 16.15 A 17.30 25 € 

FES-HO TU (manualitats) 5è i 6è DIMARTS 16.00 A 17.30 26 € 

FES-HO TU (manualitats) 5è i 6è DIJOUS 16.00 A 17.30 26 € 

Preus mensuals 

   
 

                          Pre-esportives  
 

INICIACIÓ ESPORTIVA P4 i P5 DILLUNS I DIMECRES 16.45 A 17.45 24 € 

MULTIESPORT P4 i P5 DIMARTS I DIJOUS 16.45 A 17.45 24 € 

INICIACIÓ AL PATINATGE 3r i 4t DIVENDRES 16.15 A 17.30 17 € 

INICIACIÓ AL PATINATGE 5è i 6è DIVENDRES 16.15 A 17.30 17 € 

Preus mensuals 
 

 



 
Esportives 

 
 

INICIACIÓ AL FUTBOL 1r i 2n DILLUNS I DIMECRES 16.30 A 17.30 24 € 

INICIACIÓ AL BÀSQUET 1r i 2n DIMARTS I DIJOUS 16.30 A 17.30 24 € 

DANSES URBANES 1r i 2n 
DILLUNS 16.30 A 17.30 

24 € 
 DIMECRES 17:00 a 18:00 

PATINATGE DE COMPETICIÓ 1r i 2n DIMARTS I DIJOUS 16.30 A 17.30 24 € 

PATINATGE DE COMPETICIÓ 3r i 4t DIMARTS I DIJOUS 17.30 A 18.30 24 € 

KARATE 1r i 2n DIMARTS I DIJOUS 17:00 a 18:00 24 € 

KARATE 3r i 4t DIMARTS I DIJOUS 18:00 a 19:00 24 € 

KARATE 5è i 6è DIMARTS I DIJOUS 18:00 a 19:00 24 € 

ESCACS GRUP 1 1r i 2n DIJOUS 16.30 A 17.30 20 € 

ESCACS GRUP 2 3r i 4t  DIMECRES 16.30 A 17.30 20 € 

ESCACS GRUP 3 5è i 6è DIJOUS 16.30 A 17.30 20 € 

BÀSQUET PRE-BENJAMÍ 3r DIMARTS I DIJOUS 16.15 A 17.30 30 € 

FUTBOL BENJAMÍ 3r i 4t DILLUNS I DIMECRES 16.15 A 17.30 30 € 

DANSES URBANES 3r i 4t 
DILLUNS 17.30 A 18.30 

24 € 
 DIMECRES 18:00 a 19:00 

PATINATGE DE COMPETICIÓ  5è i 6è DIMARTS I DIJOUS 16.30 A 18:00 32 € 

BÀSQUET PRE-ALEVÍ 5è DIMARTS I DIJOUS 17.30 A 18.30 27 € 

GIMNÀSTICA RÍTMICA 3r i 4t DIMARTS I DIJOUS 18:00 a 19:00 24 € 

FUTBOL ALEVÍ 5è i 6è DILLUNS I DIMECRES 17.30 A 18.30 27 € 

VÒLEI ALEVÍ 5è i 6è DILLUNS I DIMECRES 17.30 A 18.30 27 € 

BÀSQUET ALEVÍ 6è DIMARTS I DIJOUS 17.30 A 18.30 27 € 

Preus mensuals 
 

Aquesta activitat es realitzarà a l’Institut Viladomat. A les 16.30h les mateixes monitores 
recolliran els infants a l’escola i els acompanyaran fins a l’Institut; a les 18h les famílies els 
hauran de recollir directament a l’Institut. 

 

 



 
Activitats gestionades per ESPORTIU ROCAFORT 

  
                                       Aquàtiques   

  

PISCINA P4 i P5 DIMARTS 16:45 A 17:30 66 € 

PISCINA P4 i P5 DIMECRES 16:45 A 17:30 66 € 

PISCINA P4 i P5 DIVENDRES 16:45 A 17:30 66 € 

Preus trimestrals, inclou el monitoratge d’acompanyament fins a les instal·lacions 
Els infants hauran de sortir a les 16:35 de l’escola. 
Recordeu tornar a fer la inscripció, ja que s’han modificat tot els horaris. 
Malauradament no podem ofertar piscina a P3, CM i CS a causa dels nous horaris de sortida                 
de l’escola i de menjador, respectivament.  

 
Activitats gestionades per OXFORD HOUSE 

  
                              Anglès   

 

ANGLÈS 

P3 grup 1 DILLUNS 17:00 A 18:00 27 € 

P3 grup 2 DIMECRES 17:00 A 18:00 27 € 

P4 i P5 grup 1 DILLUNS 16.45 A 17.45 27 € 

P4 i P5 grup 2 DIJOUS 16.45 A 17.45 27 € 

1r i 2n grup1 DIMARTS 16.30 A 17.30 27 € 

1r i 2n grup2 DIMECRES 16.30 A 17.30 27 € 

3r i 4t grup 1 DIMARTS 16.15 A 17.15 27 € 

5è i 6è grup 1 DILLUNS 16.00 A 17.00 27 € 

5è i 6è grup 2 DIJOUS 16.00 A 17.00 27 € 
Preus mensuals.  
També cal fer pagament únic de 20€ a l’inici de curs. Realitzant aquest pagament no s’haurà 
d’abonar la matrícula de l’AFA. Oferim 5% descompte fent els pagaments trimestrals. 
Recordeu tornar a fer la inscripció, ja que s’han modificat tot els horaris menys els de 1r i 2n.  
Els dos grups de 1-2 estan oberts per disponibilitat de places.  
 
Es contactarà per correu electrònic a les famílies inscrites al juny de 1r i 2n per oferir el 5% de 

descompte per pagament trimestral.   

 



                                      Activitat gestionada per Xaranga 

                                                Acollides   

P3 P4 i P5 

7'45 a 9'30 (44€) 
8'30 a 9'30 (30€) 
9'00 a 9'30 (23€) 

                             7'45 a 9'15 (41€) 
8'30 a 9'15 (27€) 

 

17'00 a 17'30 (23€) 
17'00 a 18'00 (30€) 
17'00 a 18'30 (41€) 

16'45 a 17'30 (27€) 
16'45 a 18'00 (37€) 
16'45 a 18'30 (44€) 

 
 

1r i 2n 3r i 4t 5è i 6è 

7'45 a 9'00 (37€) 
8'30 a 9'00 (23€) 

                 7'45 a 8'45 (30€)  7'45 a 8'30 (27€) 

 
16'30 a 17'30 (30€) 
16'30 a 18'00 (41€) 
16'30 a 18'30 (58€) 

 

16'15 a 17'30 (37€) 
16'15 a 18'00 (44€) 
16'15 a 18'30 (63€) 

16'00 a 17'30 (41€) 
16'00 a 18'00 (58€) 
16'00 a 18'30 (66€) 

 
 

 

Patis de Setembre fins les 

 17'30h 
   Patis de Setembre fins les  

18'00h 

P3 de 17'00 a 17'30 (9'50 euros) 
P4-P5 de 16'45 a 17'30 (14'00 euros) 

1r i 2n de 16'30 a 17'30 (19 euros) 
3r i 4rt de 16'15 a 17'30 (23'50 euros) 

5è i 6è de 16'00 a 17'30 (28 euros) 

   P3 de 17'00 a 18'00 (10'00 euros) 

P4-P5 de 16'45 a 18'00 (23'50 euros) 
1r i 2n de 16'30 a 18'00 (28 euros) 

3r i 4rt de 16'15 a 18'00 (33'00 euros) 
5è i 6è de 16'00 a 18'00 (37'50 euros)   

Preus mensuals.  
 

 



 
 

 
● 1h15' (de 16:15 a 17:30) pels alumnes de cicle mitjà que fan activitat a 2a hora:  

○ 9 euros dia/setmana (9 euros tots els dilluns, 9 euros tots els dimarts, etc.) 
 

● 1h30' (de 16h a 17:30) pels alumnes de cicle superior que fan activitat a 2a hora 
○ 11 euros dia/setm (11 euros tots els dilluns, 11 euros tots els dimarts, etc...) 

 
● 15' (de 16:15 a 16:30)  pels alumnes de cicle mitjà que fan activitat de 1a hora que 

comença a les 16:30 (escacs dimecres o dijous) 
○ 3 euros els dimecres i 3 euros els dijous* 

 
● 30' (de 16:00 a 16:30) pels alumnes de cicle superior que fan activitat de 1a hora que 

comença a les 16:30 (escacs dimecres o dijous)  
○ 4 euros els dimecres i 4 euros els dijous 

 
● 30' (de 16:30 a 17:00) pels alumnes de cicle inicial que fan activitat de 1a hora que 

comença a les 17:00 (Karate dimarts i dijous)  
○ 4 euros els dimarts i 4 euros els dijous 

  
● 15' (de 17:15 a 17:30) pels alumnes de cicle mitjà que fan anglès fins les 17:15 i 

després tenen activitat a 2a hora a les 17:30 (dimarts) 
○ 3 euros els dimarts* 

 
● 30' (de 17:00 a 17:30) pels alumnes de cicle superior que fan anglès fins les 17:00 i 

després tenen activitat a 2a hora a les 17:30 (dilluns o dijous). 
○ 4 euros els dilluns i 4 euros els dijous 

 

Preus mensuals 
 
* Si us cal un tipus d'acollida que no és en aquests quadres, envieu un mail i ho 
resoldrem: Xarangascp@gmail.com 
 

36€ x 10 tickets = Serveixen per 1,15h d’acollida. 
5€ = 1,15h Dia aïllat.  

 
 
 
 

          Activitats per adults amb monitor   r  
IOGA IES VILADOMAT DIMARTS 20.30 A 21.30 20 € 

VÒLEI IES VILADOMAT DIMARTS 20:00 A 21:00 20 € 

Preus mensuals 
 

Activitats adults sense monitor 
 

FUTBOL  IES VILADOMAT Dimarts 21:00 A 22:00 

 BÀSQUET IES VILADOMAT Dimecres 21:00 A 22:00 

Si vols rebre més informació respecte aquestes activitats envia'ns un correu a: info@team-org.com 

 



 
INSCRIPCIONS I ALTRES DADES D’INTERÈS 

 
 
Dates de les inscripcions: 
 
Setembre 
❖ 18/9 a 20/9: inscripcions 
❖ 23/9: llistes d’admesos i llistes d’espera definitives 
❖ 23/9: reunió informativa a les 18h (Online)  

 
Les llistes es publicaran al Bloc de l’AFA:        
https://ampadiputacio.wordpress.com/ 
 
 

L’inici de les activitats serà el dilluns 5 d’octubre de 2020. 

Us recordem que l’AFA realitzarà directament el cobrament en concepte de matrícula al mes              

de novembre, 10 € per activitat, amb un màxim de 20 € per infant (novetat d'aquest curs). 

Si no sou socis de l’AFA el preu de la matrícula per cadascuna de les activitats és de 15€, i la                     

quota mensual de l’activitat s’incrementa un 20% respecte al preu de soci. 

Tot i que tenen prioritat els alumnes de la nostra escola, les activitats estan obertes a alumnes                 

d’altres centres. Tindran el mateix preu que per als alumnes de l’Escola Diputació si són socis                

de la seva respectiva AFA, aportant el justificant de pagament.  

Per al bon funcionament de les activitats no es podrà venir a buscar l’infant fora de l’horari de                  

finalització de l’activitat. Només es permetrà en casos puntuals i excepcionals, previ avís a la               

coordinadora.  

La reserva de la plaça es farà per ordre d'inscripció. Tenen prioritat els infants que hagin                

realitzat l’activitat el curs anterior. 

Al blog de l’AFA trobareu un document amb les explicacions de totes les activitats i les                

preguntes més freqüents. Aquest juny (i no sabem si també al setembre) l’atenció no podrà               

ser presencial, per aquest motiu us facilitem també les dades de contacte de totes les               

empreses que gestionen les activitats extraescolars i de la Comissió, per qualsevol consulta.  

A continuació us expliquem com fer les inscripcions a cada empresa. En totes activitats es               

farà on-line, el que agilitzarà la tramitació i l’elaboració de llistes: 

 

 

 

https://ampadiputacio.wordpress.com/


TEAM 

*RECORDEU Verificar l’estat de la vostre inscripció als “nous llistats provisionals a 
15 de Setembre”, els podeu trobar al bloc de l’AFA. 

https://team.playoffinformatica.com/Preinscripcio.php 
 

*Quan ompliu el formulari, heu de tenir en compte que el CATSALUT és obligatori, el DNI no, 
encara que estigui en primera opció. 
L’aplicatiu permet la inscripció d’un mateix participant a diverses activitats de Team, pitjant + 
Afegir inscripció.  
Un cop realitzat tot el procés correctament, rebreu un correu de confirmació. 
 

 

 

ESPORTIU ROCAFORT 
 
https://www.esportiurocafort.com/escola-diputacio 

 
 

 
 
OXFORD HOUSE 
 
https://oxfordhousebcn.com/ca/inscripcio-online-escola-diputacio/  
Contraseña: Escoladip 
 

 

 

XARANGA 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNBJDBiqFPVrmYisMOVSWZgQeIGJ0O-UWAsMxLhXVQzbf
mpg/viewform?usp=sf_link 

 

 

 

 

  

 

https://team.playoffinformatica.com/Preinscripcio.php
https://www.esportiurocafort.com/escola-diputacio
https://oxfordhousebcn.com/ca/inscripcio-online-escola-diputacio/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNBJDBiqFPVrmYisMOVSWZgQeIGJ0O-UWAsMxLhXVQzbfmpg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNBJDBiqFPVrmYisMOVSWZgQeIGJ0O-UWAsMxLhXVQzbfmpg/viewform?usp=sf_link


   ALTES I BAIXES  

Abans de tramitar l’alta d’una activitat consulteu primer la disponibilitat de           
places a l’empresa corresponent. Tingueu en compte que hi haurà activitats           
que tindran llista d’espera, i es seguirà l’ordre de prioritat d’aquesta.  

Les baixes les heu de tramitar abans del dia 20 del mes anterior (excepte en el                
cas de piscina, que es gestiona per trimestres), indicant nom de la persona             
que fa l’activitat, activitat i curs. Ho heu de gestionar directament amb l’empresa             
corresponent; opcionalment, també podeu notificar-ho al mail de la Comissió d’Extraescolars.           
Us agrairíem que indiqueu el motiu de la baixa per poder continuar millorant. 

 

AJUTS PER A LES ACTIVITATS ESPORTIVES 

Si els vostres fills tenen 6 anys o més i els heu inscrit en alguna activitat esportiva, al                  
setembre podreu optar als ajuts de l’Ajuntament de Barcelona, el període serà del 22 de               
Setembre al 9 d’Octubre. Us informarem més endavant de com s’hauran de tramitar les              
sol.licituds. 

 

COORDINACIÓ D’EXTRAESCOLARS   

Per qualsevol dubte o comentari, durant el curs escolar podeu dirigir-vos a la Raquel Vilda,               
coordinadora d’extraescolars, que és a l’escola de 16 a 19h, de dilluns a dijous. També podeu                
contactar amb ella a l’adreça: correu@ampa-diputacio.com 
 
 

CONTACTE 
 
Contacteu amb les empreses que organitzen les diferents activitats per 
qualsevol aclariment que necessiteu sobre aquestes: 

 
 

EMPRESA MAIL 

Team info@team-org.com 
escoladiputacio@team-org.com 

Esportiu rocafort er@esportiurocafort.com 

Xaranga xarangascp@gmail.com 

Oxford House amy@oxfordhousebcn.com 
 
Si voleu fer-nos arribar suggeriments o consultes també, podeu escriure’ns a la Comissió 
d’Extraescolars: extraescolars@ampa-diputacio.com 

 

mailto:info@team-org.com
mailto:escoladiputacio@team-org.com
mailto:er@esportiurocafort.com

