
FITXA ACTIVITATS AMPES 2017-2018 

EXTRAESCOLARS A SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS: 

 

 TÍTOL  DE L’ACTIVITAT: MINI VOLEIBOL BENJAMÍ i ALEVÍ 

-  BREU DESCRIPCIÓ: Dos entrenaments durant la setmana + un dia de partit, 

sempre dissabte pel matí, arreu de la comarca.  

- PREU: 45 €/ nen/a durant tot l’any, amb la possibilitat de poder realitzar el 

mateix infant dos esports (un en conjunt + un individual).  

- CALENDARI: inici d’entrenaments a l’octubre fins al juny del següent any. 

L’inici de les competicions els dissabtes a partir del novembre fins al juny. 

- DIES i LLOC: dilluns i dijous, A l’institut El Foix. 

- HORARI: de 17:00 a 19:00. 

- AFORAMENT: Il·limitat, sempre pensant que els equips a l’hora de jugar 

sempre seran 4-6 jugadors/es al camp, és a dir, que si acaben sent molts 

nens/es es dividirien en ‘X’ equips.. 

- ADREÇAT A: tot nen/a, de dins i/o fora del nostre municipi, que hagi nascut 

els anys 2006, 2007, 2008 i 2009. 

 

 TÍTOL  DE L’ACTIVITAT: MINI BÀSQUET BENJAMÍ i ALEVÍ 

-  BREU DESCRIPCIÓ: Dos entrenaments durant la setmana + un dia de partit, 

sempre dissabte pel matí, arreu de la comarca.  

- PREU: 45 €/ nen/a durant tot l’any, amb la possibilitat de poder realitzar el 

mateix infant dos esports (un en conjunt + un individual).  

- CALENDARI: inici d’entrenaments a l’octubre fins al juny del següent any. 

L’inici de les competicions els dissabtes a partir del novembre fins al juny. 

- DIES i LLOC: dimarts i dijous, al Pavelló Municipal. 

- HORARI: de 16:45-17:45 benjamins i de 17:45-18:45 alevins. 

- AFORAMENT: Il·limitat, sempre pensant que els equips a l’hora de jugar 

sempre seran 5 jugadors/es al camp, és a dir, que si acaben sent molts nens/es 

es dividirien en ‘X’ equips.. 



- ADREÇAT A: tot nen/a, de dins i/o fora del nostre municipi, que hagi nascut 

els anys 2006, 2007, 2008 i 2009. 

 

 TÍTOL  DE L’ACTIVITAT: INICIACIÓ A L’HOQUEI P-4, P-5 i PRE 

BENJAMINS 

-  BREU DESCRIPCIÓ: Dos entrenaments durant la setmana + un dia de partit, 

sempre dissabte pel matí, arreu de la comarca.  

- PREU: 45 €/ nen/a durant tot l’any, amb la possibilitat de poder realitzar el 

mateix infant dos esports (un en conjunt + un individual).  

- CALENDARI: inici d’entrenaments a l’octubre fins al juny del següent any. 

L’inici de les competicions els dissabtes a partir del novembre fins al juny. 

- DIES i LLOC: dilluns (pista poli esportiva) i dimecres (pavelló municipal). 

- HORARI: de 17:00 a 18:00. 

- AFORAMENT: Il·limitat, sempre pensant que els equips a l’hora de jugar 

sempre seran 6 jugadors/es al camp, és a dir, que si acaben sent molts nens/es 

es dividirien en ‘X’ equips.. 

- ADREÇAT A: tot nen/a, de dins i/o fora del nostre municipi, que hagi nascut 

els anys 2010, 2011, 2012 i 2013. 

 

 TÍTOL  DE L’ACTIVITAT: BÀDMINTON 

-  BREU DESCRIPCIÓ: Dos entrenaments durant la setmana + torneigs.  

- PREU: 45 €/ nen/a durant tot l’any, amb la possibilitat de poder realitzar el 

mateix infant dos esports (un en conjunt + un individual).  

- CALENDARI: inici d’entrenaments a l’octubre fins al juny del següent any. - - -

- DIES i LLOC: dilluns i dimecres i divendres, al Gimnàs Municipal. 

- HORARI: de 19:00 a 20:30. 

- AFORAMENT: Il·limitat, amb ràtios establertes per a grups i monitors. 

- ADREÇAT A: tot nen/a, de dins i/o fora del nostre municipi, que hagi nascut 

els anys 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 i 2009. 

 

 

 



 TÍTOL  DE L’ACTIVITAT: INICIACIÓ AL KARATE 

-  BREU DESCRIPCIÓ: Un entrenament durant la setmana + exhibicions i 

torneigs.  

- PREU: 45 €/ nen/a durant tot l’any, amb la possibilitat de poder realitzar el 

mateix infant dos esports (un en conjunt + un individual).  

- CALENDARI: inici d’entrenaments a l’octubre fins al juny del següent any.  

- DIES i LLOC: dilluns o divendres, al Gimnàs Municipal. 

- HORARI: de 17:00 a 18:00 (de 4 a 8 anys) i de 18:00 a 19:00 (de 8 a 12 anys) 

- AFORAMENT: Il·limitat, amb ràtios establertes per a grups i monitors. 

- ADREÇAT A: tot nen/a, de dins i/o fora del nostre municipi, que tingui entre 4 i 

12 anys. 

 

 TÍTOL  DE L’ACTIVITAT: INICIACIÓ AL JUDO 

-  BREU DESCRIPCIÓ: Un entrenament durant la setmana + exhibicions i 

torneigs.  

- PREU: 45 €/ nen/a durant tot l’any, amb la possibilitat de poder realitzar el 

mateix infant dos esports (un en conjunt + un individual).  

- CALENDARI: inici d’entrenaments a l’octubre fins al juny del següent any.  

- DIES i LLOC: dilluns, dimecres o divendres, a l’escola Arrels. 

- HORARI: de 18:00 a 19:00 

- AFORAMENT: Il·limitat, amb ràtios establertes per a grups i monitors. 

- ADREÇAT A: tot nen/a, de dins i/o fora del nostre municipi, que tingui entre 3 i 

6 anys. 

 

 TÍTOL  DE L’ACTIVITAT: INICIACIÓ AL PATINATGE ARTÍSTIC 

-  BREU DESCRIPCIÓ: Un entrenament durant la setmana.  

- PREU: 45 €/ nen/a durant tot l’any, amb la possibilitat de poder realitzar el 

mateix infant dos esports (un en conjunt + un individual).  

- CALENDARI: inici d’entrenaments a l’octubre fins al juny del següent any.  

- DIES i LLOC: dilluns, al Pavelló Municipal 



- HORARI: de 17:00 a 18:00 

- AFORAMENT: Il·limitat, amb ràtios establertes per a grups i monitors. 

- ADREÇAT A: tot nen/a, de dins i/o fora del nostre municipi, que tingui entre 4 i 

8 anys. 

 

 TÍTOL  DE L’ACTIVITAT: PSICOMOTRICITAT ESCOLA DOCTOR 

SAMARANCH i FINA 

-  BREU DESCRIPCIÓ: Un entrenament durant la setmana.  

- PREU: 45 €/ nen/a durant tot l’any. 

- CALENDARI: inici d’entrenaments a l’octubre fins al juny del següent any.  

- DIES i LLOC: dilluns (P-5) i dijous (P-4), a l’escola Doctor Samaranch i Fina. 

- HORARI: de 16:30 a 18:00 

- AFORAMENT: Il·limitat, amb ràtios establertes per a grups i monitors. 

- ADREÇAT A: tot nen/a, de dins i/o fora del nostre municipi, nascuts els anys 

2012 i 2013. 

 

 TÍTOL  DE L’ACTIVITAT: INICIACIÓ ESPORTIVA ESCOLA DOCTOR 

SAMARANCH i FINA 

-  BREU DESCRIPCIÓ: Un entrenament durant la setmana.  

- PREU: 45 €/ nen/a durant tot l’any. 

- CALENDARI: inici d’entrenaments a l’octubre fins al juny del següent any.  

- DIES i LLOC: dimecres, a l’escola Doctor Samaranch i Fina. 

- HORARI: de 16:30 a 18:00 

- AFORAMENT: Il·limitat, amb ràtios establertes per a grups i monitors. 

- ADREÇAT A: tot nen/a, de dins i/o fora del nostre municipi, nascuts els anys 

2010 i 2011. 

 

 

 

 



 TÍTOL  DE L’ACTIVITAT: PSICOMOTRICITAT i INICIACIÓ A 

L’ESPORT ESCOLA ARRELS 

-  BREU DESCRIPCIÓ: Un entrenament durant la setmana.  

- PREU: 45 €/ nen/a durant tot l’any.  

- CALENDARI: inici d’entrenaments a l’octubre fins al juny del següent any.  

- DIES i LLOC: dimecres, a l’escola Arrels 

- HORARI: de 16:30 a 18:00 

- AFORAMENT: Il·limitat, amb ràtios establertes per a grups i monitors. 

- ADREÇAT A: tot nen/a, de dins i/o fora del nostre municipi, nascuts els anys 

2010, 2011, 2012 i 2013. 

 

 TÍTOL  DE L’ACTIVITAT: MULTI ESPORTIU 

-  BREU DESCRIPCIÓ: Un entrenament durant la setmana.  

- PREU: 45 €/ nen/a durant tot l’any. 

- CALENDARI: inici d’entrenaments a l’octubre fins al juny del següent any.  

- DIES i LLOC: dimecres, a l’Institut El Foix. 

- HORARI: de 17:00 a 18:00 

- AFORAMENT: Il·limitat, amb ràtios establertes per a grups i monitors. 

- ADREÇAT A: tot noi/a, de dins i/o fora del nostre municipi, nascuts els anys 

2003 i 2004. 

 

 TÍTOL  DE L’ACTIVITAT: BALLS MODERNS 

-  BREU DESCRIPCIÓ: Un entrenament durant la setmana.  

- PREU: 45 €/ nen/a durant tot l’any.  

- CALENDARI: inici d’entrenaments a l’octubre fins al juny del següent any.  

- DIES i LLOC: dimecres, a l’Institut El Foix. 

- HORARI: de 18:00 a 19:00 

- AFORAMENT: Il·limitat, amb ràtios establertes per a grups i monitors. 



- ADREÇAT A: tot noi/a, de dins i/o fora del nostre municipi, nascuts els anys 

2001, 2002, 2003 i 2004 

 

 TÍTOL  DE L’ACTIVITAT: GIMNÀSTICA RÍTMICA 

-  BREU DESCRIPCIÓ: Dos entrenaments durant la setmana + exhibicions i 

torneigs. 

- PREU: 37 €/ nen/a per trimestre.  

- CALENDARI: inici d’entrenaments a l’octubre fins al juny del següent any.  

- DIES i LLOC: dimarts i dijous, al Gimnàs Municipal. 

- HORARI: de 17:00 a 18:00 (de 4 a 8 anys) i de 18:00 a 19:00 (de 9 a 12 

anys). 

- AFORAMENT: Il·limitat, amb ràtios establertes per a grups i monitors. 

- ADREÇAT A: tot nen/a, de dins i/o fora del nostre municipi, entre els 4 i els 12 

anys. 

 

EXTRAESCOLARS A LA RÀPITA : 

 

 TÍTOL  DE L’ACTIVITAT: MINI VOLEIBOL BENJAMÍ i ALEVÍ 

-  BREU DESCRIPCIÓ: Dos entrenaments durant la setmana + un dia de partit, 

sempre dissabte pel matí, arreu de la comarca.  

- PREU: 45 €/ nen/a durant tot l’any, amb la possibilitat de poder realitzar el 

mateix infant dos esports (un en conjunt + un individual).  

- CALENDARI: inici d’entrenaments a l’octubre fins al juny del següent any. 

L’inici de les competicions els dissabtes a partir del novembre fins al juny. 

- DIES i LLOC: dilluns i dimecres, a l’escola Sant Domènec. 

- HORARI: de 16:30 a 17:30. 

- AFORAMENT: Il·limitat, sempre pensant que els equips a l’hora de jugar 

sempre seran 4-6 jugadors/es al camp, és a dir, que si acaben sent molts 

nens/es es dividirien en ‘X’ equips.. 

- ADREÇAT A: tot nen/a, de dins i/o fora del nostre municipi, que hagi nascut 

els anys 2006, 2007, 2008 i 2009. 



 

 TÍTOL  DE L’ACTIVITAT: MINI BÀSQUET BENJAMÍ i ALEVÍ 

-  BREU DESCRIPCIÓ: Dos entrenaments durant la setmana + un dia de partit, 

sempre dissabte pel matí, arreu de la comarca.  

- PREU: 45 €/ nen/a durant tot l’any, amb la possibilitat de poder realitzar el 

mateix infant dos esports (un en conjunt + un individual).  

- CALENDARI: inici d’entrenaments a l’octubre fins al juny del següent any. 

L’inici de les competicions els dissabtes a partir del novembre fins al juny. 

- DIES i LLOC: dilluns i dijous, a l’escola Sant Domènec. 

- HORARI: de 16:30-17:30. 

- AFORAMENT: Il·limitat, sempre pensant que els equips a l’hora de jugar 

sempre seran 5 jugadors/es al camp, és a dir, que si acaben sent molts nens/es 

es dividirien en ‘X’ equips.. 

- ADREÇAT A: tot nen/a, de dins i/o fora del nostre municipi, que hagi nascut 

els anys 2006, 2007, 2008 i 2009. 

 

 TÍTOL  DE L’ACTIVITAT: FUTBOL SALA 

-  BREU DESCRIPCIÓ: Dos entrenaments durant la setmana + un dia de partit, 

sempre dissabte pel matí, arreu de la comarca.  

- PREU: 45 €/ nen/a durant tot l’any, amb la possibilitat de poder realitzar el 

mateix infant dos esports (un en conjunt + un individual).  

- CALENDARI: inici d’entrenaments a l’octubre fins al juny del següent any. 

L’inici de les competicions els dissabtes a partir del novembre fins al juny. 

- DIES i LLOC: dimecres i divendres a l’escola Sant Domènec. 

- HORARI: de 16:30 a 17:30. 

- AFORAMENT: Il·limitat, sempre pensant que els equips a l’hora de jugar 

sempre seran 5 jugadors/es al camp, és a dir, que si acaben sent molts nens/es 

es dividirien en ‘X’ equips.. 

- ADREÇAT A: tot nen/a, de dins i/o fora del nostre municipi, que hagi nascut 

els anys 2010, 2011, 2012 i 2013. 

 

 



 

 TÍTOL  DE L’ACTIVITAT: PSICOMOTRICITAT 

-  BREU DESCRIPCIÓ: Un entrenament durant la setmana.  

- PREU: 45 €/ nen/a durant tot l’any. 

- CALENDARI: inici d’entrenaments a l’octubre fins al juny del següent any.  

- DIES i LLOC: dijous (P-4 i P-5), a l’escola Sant Domènec. 

- HORARI: de 16:30 a 18:00 

- AFORAMENT: Il·limitat, amb ràtios establertes per a grups i monitors. 

- ADREÇAT A: tot nen/a, de dins i/o fora del nostre municipi, nascuts els anys 

2012 i 2013. 

 

 TÍTOL  DE L’ACTIVITAT: INICIACIÓ ESPORTIVA 

-  BREU DESCRIPCIÓ: Un entrenament durant la setmana.  

- PREU: 45 €/ nen/a durant tot l’any. 

- CALENDARI: inici d’entrenaments a l’octubre fins al juny del següent any.  

- DIES i LLOC: dimarts, a l’escola Sant Domènec. 

- HORARI: de 16:30 a 18:00 

- AFORAMENT: Il·limitat, amb ràtios establertes per a grups i monitors. 

- ADREÇAT A: tot nen/a, de dins i/o fora del nostre municipi, nascuts els anys 

2010 i 2011. 

 

 TÍTOL  DE L’ACTIVITAT: GIMNÀSTICA RÍTMICA 

-  BREU DESCRIPCIÓ: Dos entrenaments durant la setmana + exhibicions i 

torneigs. 

- PREU: 37 €/ nen/a per trimestre.  

- CALENDARI: inici d’entrenaments a l’octubre fins al juny del següent any.  

- DIES i LLOC: divendres al gimnàs de l’escola. 

- HORARI: de 16:30 a 18:30  

- AFORAMENT: Il·limitat, amb ràtios establertes per a grups i monitors. 



- ADREÇAT A: tot nen/a, de dins i/o fora del nostre municipi, entre els 4 i els 12 

anys. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INSCRIPCIONS: 

DATES: 

HORARI: 

LLOC: 

CONTACTE: 

CORREU ELECTRÒNIC: 

WEB: 

 

 

TALLER AMPA FIRA: 

 

NOM DEL TALLER : 

 

 

 

EXHIBICIÓ ESCENARI EXTRAESCOLARS: 

 

ENTITAT QUE FARÀ l’ EXHIBICIÓ A l’ ESCENARI: 

Petita exhibició de KARATE, JUDO i GIMNÀSTICA RÍTMICA on els nens/es 

durant uns 15-20 minuts cada modalitat esportiva ens ensenyaran, una 

miqueta, el que es pot arribar a aprendre durant la temporada esportiva.  

 

HORA: (ha de triar entre les 10.30 a les 13 h) 

 

 


