AMPA ESCOLA LA RODA
SALMERON, 225 - 249
08226 TERRASSA (Barcelona)
937850798 secretaria@ampalaroda.cat

Extraescolars i esports

Pepe Valls | Míriam SantaMaria | Gemma Ridamenya | Gemma Flotats | Joan Rodríguez |

ACOLLIDA MATINAL

Podeu gaudir d´un servei d´acollida matinal destinada als grups de P3 fins a 6è.
L’AMPA de l’escola té contractat el servei d’acollida matinal a l’empresa de lleure Recre Sport desde el 13 de setembre fins
l'últim dia de calendari escolar.
Els nens poden portar l´esmorzar.
Es prega puntualitat en les dues entrades. El temps d´espera fins a tancar la porta serà de 10 minuts cada cop.

Preus i horaris

La recollida dels nens es farà per la porta del Parc a les 8.00h i a les 8.30h.
Aquests servei pot ser contractat tant com per a dies fixes com per a dies esporàdics.
De 8.00h a 9.00h - De 8.30h a 9.00h.
1 dia a la setmana: 14.00 €/mes - 11.00 €/mes
2 dies a la setmana: 22.00 €/mes - 18.00 €/mes
3 dies a la setmana: 26.00 €/mes - 21.00 €/mes
4 dies a la setmana: 31.00 €/mes - 23.00 €/mes
5 dies a la setmana: 34.00 €/mes - 25.00 €/mes
1 dia esporàdic: 4.00€ - 3.00€
Quotes de Setembre i Juny:
1 dia a la setmana: 9.00 €/mes - 7.00 €/mes
2 dies a la setmana: 14.00 €/mes - 13.00 €/mes
3 dies a la setmana: 19.00 €/mes - 14.00 €/mes
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4 dies a la setmana: 22.00 €/mes - 16.00 €/mes
5 dies a la setmana: 24.00 €/mes - 17.00 €/mes
S'admeten esporàdics sempre que s´avisi a l´empresa abans.

ESPLAI

Aquesta activitat va dirigida als més petits, berenarem i jugarem junts, fent activitats lúdiques amb els monitors que ens ho
faran passar d`allò més bé. El servei d`esplai en dimarts i dijous serà realitzat per l'activitat de pre-esport.

Preus i horaris
Escola:
Grups de P3 a 1r. De dilluns a divendres de 16.30h a 18.00h.
El preu de l'esplai serà:
55€ al mes, 5 dies a la setmana
46€ al mes, 4 dies a la setmana
37€ al mes, 3 dies a la setmana
26€ al mes, 2 dies a la setmana
14€ al mes, 1 dia a la setmana
6€ un dia esporàdic

PISCINA
L'atletisme aquàtic dona força i alhora agilitat i flexibilitat. És una de les activitats fisiques més adecuades per al propi
desenvolupament del cos i relaxa molt.

AMPA ESCOLA LA RODA
SALMERON, 225 - 249
08226 TERRASSA (Barcelona)
937850798 secretaria@ampalaroda.cat

Club Natació Terrassa:
Grups de 1r a 6è Divendres de 16.30h a 18.300h
Monitors: Gerard Alier | Mar Cardús | Neus Freixa
(D'aquesta activitat tenim la inscripció limitada a 40 places.)

Quota de la piscina

Socis del C.N. Terrassa 270€, 2n germà 265€
No socis del C.N. Terrassa 280€, 2n germà 275€
Aquests preus poden tenir alguna petita modificació (tant a l`alta com a la baixa, en funció dels alumnes que s`apuntin a
l`activitat, i a les noves tarifes del Club Natació Terrassa.).

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS A L´ESCOLA

Quota Anual: (En la quota entra la inscripció i assegurança dels Jocs Escolars)
ACTIVITATS A L'ESCOLA:
1 dia a la semana: 90€
2 dies a la semana: 175€
JOCS ESCOLARS:
1 dia, més dissabte: 145€
2 dies, més dissabte: 230€
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