
ESCOLA SAGRAT COR, GAVÀ



Totes les activitats es realitzaran en horari de 17:00 a 18:15 hores.

Les activitats es realitzaran amb un mínim de 8 alumnes de mitjana, i un màxim
per grup de 12 alumnes. A excepció de les activitats esportives, en la que el
màxim d’alumnes s’estableix en 16.

El pagament de les activitats es realitzarà en funció del nombre total de dies a la
setmana a les que estiguin inscrits de manera fixe. Les quotes s’abonaran en
rebuts mensuals.

ACTIVITATS extraescolars. 
Curs 18-19

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

Futbol
(primària) 

Futbol 
(infantil)

Futbol
(primària) 

Dansa 
(primària) 

Dansa 
(infantil) 

Dansa 
(primària) 

Dansa 
(infantil) 

Dibuix
(infantil)

Dibuix
(primària)

Dibuix
(primària)

Anglès 1r a 3r
Rítmica

(infantil i 
primària)

Anglès 4t a 6è



INSCRIPCIÓ QUOTA/MES

1 dia/setmana 19,00€

2 dies/setmana 30,00€

3 dies/setmana 41,00€

4 dies/setmana 45,00€

5 dies/setmana 48,00€

Anglès de 1r a 3r 33,00€

Anglès de 4t a 6è 43,00€

Aquest pressupost inclou: 
• Un coordinador de dilluns a divendres de 17 a 18:15 a l’escola.

• Monitors/talleristes amb experiència per a cadascuna de les 
activitats. Contractats segons conveni de Lleure.

• Cobertura i contractació de substitucions.

• Material fungible per les activitats

• Direcció, coordinació i seguiment pedagògic i tècnic del Projecte 
d'Activitats Extraescolars.

• Gestió de les inscripcions i rebuts a través de la web 
https://escoles.fundesplai.org

• Pòlissa d'assegurança de Responsabilitat Civil i Accidents.

https://escoles.fundesplai.org/


INSCRIPCIÓ QUOTA/MES

1 dia/setmana 18,00€

2 dies/setmana 29,00€

3 dies/setmana 40,00€

4 dies/setmana 44,00€

5 dies/setmana 47,00€

Anglès de 1r a 3r 32,00€

Anglès de 4t a 6è 42,00€

Aquest pressupost inclou: 

• Monitors/talleristes amb experiencia per a cadascuna de les 
activitats. Contractats segons conveni de Lleure.

• Cobertura i contractació de substitucions.

• Material fungible per les activitats

• Direcció, coordinació i seguiment pedagògic i tècnic del Projecte
d'Activitats Extraescolars.

• Gestió de les inscripcions i rebuts a través de la web 
https://escoles.fundesplai.org

• Pòlissa d'assegurança de Responsabilitat Civil i Accidents.

https://escoles.fundesplai.org/

