
AMPA MEDITERRÀNIA 

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 

1
6

:3
0

 a
 1

7
:3

0
 

MULTIESPORT 

1r – 6è (dm)  

INICIACIÓ A 

L’ESPORT  

P3 – P5 (dj) 

PERFECCIONAMENT  

G.RÍTMICA 

P-5,1r i 2n (dx) 

INICIACIÓ 

GIMNÀSTICA 

RÍTMICA 

3r  - 6è (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 
 

LES ACTIVITATS SÓN EXCLUSIVES PER A SÒCIS DEL AMPA  
NO SOC IS 2,5€ 

 



Inscripcions 
Preus amb inscripció online a www.paido.org 

Associació PAIDO 
www.paido.org  

info@paido.org - 936378538 

Activitat 

INSCRIPCIONS ONLINE 
INSCRIPCIONS A L 

AMPA 

Setembre 
Preu  pagament 

anual 
Del 14/09 al 10/06 

Preu pagament 
trimestral 

Preu inscripció 

Multiesport 6,50€ 
(mes setembre) 

103€ 
(tot l’any) 

34,50€ 
(trimestre) 

37,50€ 
(trimestre) 

Iniciació a 
l’esport 

6,50€ 
(mes setembre) 

103€ 
(tot l’any) 

34,50€ 
(trimestre) 

37,50€ 
(trimestre) 

Gimnàstica 

Rítmica 
7,50€ 

(mes setembre) 

125€ 
(tot l’any) 

42€ 
(trimestre) 

45€ 
(trimestre) 

INICI DE LES ACTIVITATS: al 14 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. 
La confirmació de l’activitat es farà a les famílies mitjançant correu electrònic, al 3 de 

setembre.  

FES-TE SÒCI!!!  
ampa@ampamediterrania.org  

INSCRIPCIONS A L’AMPA: 
  ELS DILLUNS DIA 14 AL 18 DE SETEMBRE 16:30H 

AMPA MEDITERRÀNIA 

http://www.paido.org/
mailto:ampa@ampamediterrania.org

