
AMPA TEIDE 

Estimades famílies, 
L’AMPA ens dona la confiança per poder col·laborar amb vosaltres durant el proper curs 2015-2016.  
Així doncs, ens agradaria informar-vos sobre allò que pretenem que els vostres fills i filles experimentin 
i gaudeixin durant les diferents activitats extraescolars.  
La nostra filosofia es basa en treballar l’educació en el lleure des d’una perspectiva àmplia (hàbits, 
valors, relacions, participació, diversió...) També treballem, evidentment, les qualitats tècniques i de 
coneixement necessàries per a l’execució de cada activitat. 
Així doncs, la primera funció educativa que compleixen les activitats extraescolars és mostrar als nens i 
nenes el ventall de possibilitats que tenen per omplir i gaudir del seu temps lliure, tot formant-se com 
a persones, mitjançant uns valors treballats a través del joc. 

 Activitats ofertades 
HORA DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 
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JOCS 

 ESCOLARS 

FUTBOL 7 

ARTS MARCIALS 

P5-6è (dm) 

FUTBOL 7 

MIXT 

1r -6è (dx i dv) 

VOLEY 

5è  a 1r ESO (dj) 

12,38€/mes  

FUTBOL 7 

MIXT 

1r -6è (dx i dv) 

DANSES 

URBANES 

1r-4t (dll) 

INICIACIÓ A 

L’ESPORT  

P3 – P5 (dm) 

GIMNÀSTICA 

RÍTMICA 

P5 – 3r(Dx) 

MULTIESPORT 

1r – 6è (dj)  

PATINATGE 

1r a 6è (dv) 

FUTBOL SALA 
1r a 3r ESO 

 

FUTBOL SALA 
1r a 3r ESO 

BALL 

P3 – P5 (dj) 

Feu l’inscripció a 
la web 

 i us beneficiareu 
dels descomptes 

Fins al 13 
d’Agost  

www.paido.org 

INICI DE LES ACTIVITATS: 14 de setembre 
Els preus seran més ecònomics amb inscripció online a www.paido.org, segons la modalitat de  

pagament anual/trimestral, per més informació entreu a la nostra pàgina web. A continuació us detallem els 
preus. 

La confirmació de l’activitat es farà a les famílies mitjançant correu electrònic, al setembre.  

Associació PAIDO- www.paido.org - info@paido.org - 936378538 

*Mínim de 10 nens/es inscrits per obrir les activitats 
 

Propera obertura d’activitat:  Zumba per joves de 3r i 4t ESO i adults, a les 15:45h 
 

LES ACTIVITATS SÓN EXCLUSIVES PER A SOCIS DEL AMPA  

 



Inscripcions 
Preus amb inscripció online a www.paido.org 

Associació PAIDO 
www.paido.org  

info@paido.org - 936378538 

INICI DEL SERVEI: 14 DE SETEMBRE 
FESTE SÒCI!!! ampateide@gmail.com 

INSCRIPCIONS A L’AMPA DIMARTS DE 17H A 18H 

 

AMPA TEIDE 

MULTIESPORT 
Practicarem diferents modalitats esportives, 

principalment esports d’equip, on els nens i nenes 
descobreixin els diferents esports com per exemple, 

Korball, beisbol, rugby i alguns més... I així puguin 
experimentar i gaudir, per més endavant, poder escollir. 

 

 

ARTS MARCIALS 
Ens iniciarem en les arts marcials i aprendrem les tècniques, els 

moviments i els valors que hi ha darrera d’aquesta pràctica. 

 

GIMNÀSTICA RÍTIMICA 
Les nenes aprendran a realitzar exercicis de gimnàstica rítmica, 

entrenaran les qualitats necessàries per a la seva pràctica i 
assajaran coreografies. 

 
PATINATGE 

Patinatge esportiu on els nens i nenes agafaran domini dels patins I 
aprendran a realitzar diferents moviments tot jugant i divertint-se. 

 BALLS 
Ballarem diferents estils musicals d’actualitat i farem 

coreografies divertides i engrescadores a l’hora que treballem la 

nostra capacitat de moviment, expressió i coordinació en el ball. 
 

 

VOLEIBOL 
Aprendrem a practicar aquest esport, jugarem per adquirir 

les habilitats necessàries i entrenarem per millorar la 
pràctica. 

 FUTBOL 
Aprendrem a practicar aquest esport, jugarem per adquirir les 
habilitats necessàries i coneixerem la seva normativa de joc. 

 

INICIACIÓ ESPORTIVA 
Es faran jocs esportius diversos amb els que els nens i nenes 
desenvoluparan al màxim les seves capacitats físiques i les 

habilitats per, posteriorment, poder realitzar qualsevol esport. 

 

Activitat 
INSCRIPCIONS ONLINE 

INSCRIPCIONS AL 
AMPA 

Setembre 
Preu  pagament anual 

Del 14/09 al 10/06 
Preu pagament 

trimestral 
Preu inscripció 

Arts Marcials, 

Danses Urbanes, 

G. Rítmica, 

Patinatge 

7,5€ 
mes setembre 

125€ 
(tot l’any) 

42€ 
(trimestre) 

15€ 
(mensuals) 

Voley, 
Multiesport 

6,19 € 
mes setembre 

103€ 
(tot l’any) 

34,50€ 
(trimestre) 

12,38€ 
(mensuals) 

Ball 
6,62 €  

mes setembre 
107€ 

(tot l’any) 
36€ 

(trimestre) 
13,25€ 

(mensuals) 

Futbol Mixt 
6,87 €  

mes setembre 
231€ 

(tot l’any) 
78€ 

(trimestre) 
13,75€ 

(mensuals) 


