ACTIVITATS

MULTIESPORTS*
IOGA PER A NENS*
PSICOMOTRICITAT I JOCS*
ESCOLA DE FUTBOL SALA nens i nenes
P-4 (2 dies entrenament)
P-5 ( 2 entr. + partit)
ESCOLA DE PATINATGE ARTÍSTIC nens i
nenes
INICIACIÓ A LA GIMNÀSTICA RÍTMICA1,5 H
ZUMBA I DANSES URBANES*
MOU-TE I BALLA*
INICIACIÓ MUSICAL*
TEATRE I DRAMATITZACIÓ*
ESCOLA D’IDIOMES ARRELS
- bekith 1 H. **
ESCOLA D’IDIOMES ARRELS
- bekith 2 H. **
DIBUIX I PINTURA*
LEGO ROBÒTICA I*

INFANTIL
PREU/
MES
25,00 €
35,00 €
25,00 €

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

P-5
P-3, P-4
P-3, P-4

P-3, P-4, P-5

32,00 €
41,00 €

P-4, P-5

P-4, P-5

41,00 €

P-4, P-5

P-4, P-5

36,00 €
25,00 €
25,00 €
25,00 € P-3, P-4, P-5
P-3, P-4, P-5
25,00 €
31,00 €
+ mat.
51,00 €
P-4, P-5
+ mat.
25,00 € P-3, P-4, P-5
P-5
29,00 €

P-5
P-4, P-5
P-3, P-5

P-3
P-4, P-5
P-4, P-5

Atenció famílies!!! Totes les nostres activitats son mixtes.
*Aquestes activitats comencen el 15 de setembre de 2020 i finalitzen el 17 de juny de 2021.
** Les activitats de l'Escola d'Idiomes bekith començaran després de la reunió que farem el 22 de setembre, ja que
canviem d'empresa i volem fer una presentació i que tingueu l’oportunitat d'escoltar què ens ofereixen en aquesta
activitat d'anglès a més a més de les dues hores setmanals. Descomptes del 3 % per famílies nombroses i
monoparentals.
Qualsevol dubte ens teniu totes les tardes al pati de l'Escola Arrels, mur blau de 17 a 20 hores o al mòbil 647 17 74 27.
Recordeu també que nosaltres estem per ajudar-vos a conciliar la vida laboral i familiar i per això oferim casal pels
dies de vacances escolars i que no siguin festius com lliure disposició, vacances de Nadal, Setmana Santa o estiu a
partir del 22 de juny fins al 10 de setembre. On els vostres fills i filles gaudiran molt mentre que vosaltres treballeu.

Ompliu el full d’inscripció i ens ho feu arribar a través del mail.
Entitat homologada per:

Organitza:
Carrer de Can Ros, 2-4
Barcelona
Mòbil 647 177 427
aefs.arrels@gmail.com
www.aefsarrels.cat

EXTRAESCOL ARS
INFANTIL 2020/21
Les activitats realitzades en el temps
fora de l’horari escolar siguin
esportives o culturals en la que
entenem l'educació com un espai on
poder desenvolupar l'educació i
creixement integral dels nens i nenes
tenint com a referent el projecte
educatiu de l'escola.
És un marc privilegiat per a dur a terme
l'adquisició d'actituds, hàbits i
destreses, i a més, ajuda a l'infant a
personalitzar-se i socialitzar-se.
Per realitzar aquesta tasca educativa
comptem amb educadors
(entrenadors i monitors) amb una
basta experiència i formació, que
s'apropen a l'alumne i l'escolten per
ajudar-lo a guanyar en seguretat i
autoestima.

Benvolgudes famílies i alumnes de l'ESCOLA ARRELS:
Teniu a les vostres mans l'oferta d'activitats extraescolars de la nostra Associació Esportiva FS Arrels, a partir de les 17 hores,
pels alumnes d'INFANTIL en el curs vinent 2020-2021 que amb el cor i la gran experiència que tenim en el camp de les
extraescolars i els esports hem preparat. Hem pensat amb molta cura aquestes activitats engrescadores, dinàmiques i fetes
per personal qualificat de la nostra Associació o empreses especialitzades, amb l'objectiu que els nostres alumnes aprenguin i
contribuir al desenvolupament de les habilitats socials, intel·lectuals i físiques.
En l’àmbit esportiu volem que tants nois com noies tinguin les mateixes oportunitats de practicar l'esport que els agradi sense
distinció de sexes. A través de l'esport ajudem als nostres esportistes a millorar la seva autoestima, s'atreveixin a provar més
coses i la companyonia i el treball en equip donarà les condicions perquè després també s'esforci i rendeixi en els seus estudis.
El nostre objectiu és que família i alumnes pugueu fer una tria, pensant en les seves necessitats o les seves preferències.
Esperem que trobeu entre totes aquestes activitats les que siguin del vostre interès. Penseu que sempre oferim un ambient
familiar, un seguiment personalitzat, ja que a la sortida sempre podreu parlar amb el professor/a de l'activitat cultural o amb
l'entrenador o entrenadora de l'activitat esportiva triada.
Els grups són reduïts: màxim 10-12 alumnes per professor/a o entrenador/entrenadora.
Seguiment individual de la seva actitud, l'evolució de l'aprenentatge de cada alumne.
Al desembre i maig tarda de portes obertes per compartir amb els vostres fills les activitats triades.
Personal titulat i amb una àmplia experiència en l'activitat.
Si un grup no arriba al mínim de 10 alumnes, ens reservem el dret d'anul·lar-lo.
Les activitats comencen el 15 de setembre de 2020 i finalitzen el 17 de juny de 2021.
Les famílies heu de marcar en el full D'INSCRIPCIÓ les opcions que siguin del vostre interès, per a poder planificar les activitats.
Les inscripcions es fan per rigorós ordre d'arribada. En cas de no arribar al nombre mínim d'inscrits, s'anul·laria l'activitat.
Un cop començada l'activitat, l'alumne no es podrà donar de baixa.

ACTIVITATS

P-3, P-4, P-5
P-5

P-3, P-4, P-5

P-4, P-5

P-3, P-4, P-5

P-4, P-5

P-4, P-5

P-4, P-5

P-3

P-3, P-5

P-5

Dijous

P-3, P-4
P-3, P-4

Divendres

Nom:_

________ ________

___ ___ ___ ___

___ ___ ___ ___

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

Signatura

Lliurar al despatx de la Associació, pati Escola Arrels, mur blau, de 17 a 20 hores, el més aviat possible o escanejar-les i enviar-les
al nostre correu: aefs.arrels@gmail.com

IMPORT TOTAL MENSUAL __________ € Un cop començada l’activitat, l’alumne no es podrà donar de baixa.

IBAN: ___ ___ ___ ___

Titular del compte: _______________________________________________ DNI : _____________________________

Domiciliació bancària:

Autoritzo a l’Associació Esportiva FS Arrels a fer fotos o vídeos per documentar les nostres activitats i a girar un rebut MENSUAL
per l’import de les activitats triades al compte que dono a continuació:

E-mail: _____________________________________________ / _____________________________________________

Nom dels pares: ___________________________________________ / _______________________________________

Mòbils ______________________ / ______________________ Data Naixement: ________________ Curs: __________

Adreça: ________________________________________________Població:_____________ Còdic Postal: ____ _____

Cognoms alumne:

Ompliu totes les dades, si us plau amb lletra clara:

Els grups
o equips es formaran per rigorós ordre d’inscripció
fins a completar grup o equip.
.

Portar-nos fotocòpia carnet vacunacions i targeta sanitària.

Els grups son reduïts: màxim 10-12 alumnes per professor/a o entrenador/a.

Fo
to

Les inscripcions es fan per rigorós ordre d’arribada.

Les activitats comencen el 15 de setembre de 2020 i finalitzen el 17 de juny de 2021.
* Per la tria d’activitats de 25 ,00 € aplicarem aquests preus: 1 dia d’activitat 25 €/mes, 2 dies d’activitats 42 €/mes, 3 dies
d’activitats 59 €/mes i 4 dies d’activitats 70 €/mes.
** l'activitat d'anglès comencarà l'1 d'octubre desprès de la reunió de presentació empresa bekith el 22 de setembre.

DIBUIX I PINTURA*
LEGO ROBÒTICA I*

ESCOLA D’IDIOMES ARRELS- bekith 2 H. **

ESCOLA D’IDIOMES ARRELS- bekith 1 H. **

36,00 €
25,00 €
25,00 €
25,00 €
25,00 €
31,00 €
+ mat.
51,00 €
+ mat.
25,00 €
29,00 €

P-4, P-5

P-4, P-5

41,00 €

P-5

Dimecres

P-4, P-5

P-3, P-4, P-5

Dimarts

P-4, P-5

Dilluns

INFANTIL

32,00 €
41,00 €

PREU/
MES
25,00 €
35,00 €
25,00 €

FULL D’INSCRIPCIÓ D’ACTIVITATS EXTRAESCOLARS CURS 2020 -2021

MULTIESPORTS*
IOGA PER A NENS*
PSICOMOTRICITAT I JOCS*
ESCOLA DE FUTBOL SALA nens i nenes
P-4 (2 dies entrenament)
P-5 ( 2 entr. + partit)
ESCOLA DE PATINATGE ARTÍSTIC nens i
nenes
INICIACIÓ A LA GIMNÀSTICA RÍTMICA 1,5 H
ZUMBA I DANSES URBANES*
MOU-TE I BALLA*
INICIACIÓ MUSICAL*
TEATRE I DRAMATITZACIÓ*

AE FS ARRELS

fía
gr
a

ASSOCIACIÓ ESPORTIVA FUTBOL SALA ARRELS - C/ CARDENAL TEDESCHINI 76-80 - 08027 BARCELONA - NIF: G63161830 – Mòbil 647 177 427 - www.aefsarrels.cat - aefs.arrels@gmail.com

EXTRAESCOLARS
PRIMÀRIA2020/21
INVERTIM EN FUTUR
EDUQUEM EN VALORS

Les activitats realitzades en el temps
fora de l'horari escolar siguin
esportives o culturals en la que
entenem l'educació com un espai on
poder desenvolupar l'educació i
creixement integral dels nens i nenes
tenint com a referent el projecte
educatiu de l'escola.

51 € + mat.
51 € + mat.
51 € + mat.

Si fas una activitat esportiva i et quedes de 17 a 18 hores, el preu són 10 € al mes!!!

És un marc privilegiat per a dur a
terme l'adquisició d'actituds, hàbits i
destreses, i a més, ajuda a l'infant a
personalitzar-se i socialitzar-se.

*Aquestes activitats comencen el 15 de setembre de 2020 i finalitzen el 17 de juny de 2021.
** Les activitats de l'Escola d'Idiomes bekith començaran després de la reunió que farem el 22 de setembre, ja que
canviem d'empresa i volem fer una presentació i que tingueu l’oportunitat d'escoltar què ens ofereixen en aquesta
activitat d'anglès a més a més de les dues hores setmanals. Descomptes del 3 % per famílies nombroses i
monoparentals.
Les nostres activitats de l'Escola d'Idiomes les hem millorat i per això hem canviat d'empresa per donar un millor servei i
que els nostres alumnes aprenguin i dominin millor aquests idiomes. Aquí no han de perdre temps de desplaçament i
avançar en el seu nivell.
Atenció noies i famílies!!! Permeteu que la vostra filla vingui a formar part dels nostres equips femenins de futbol sala.
Vine a provar i segur que t'agradarà.

Per realitzar aquesta tasca educativa
comptem amb educadors
(entrenadors i monitors ) amb una
basta experiència i formació, que
s'apropen a l'alumne i l'escolten per
ajudar-lo a guanyar en seguretat i
autoestima.

Ompliu el full d’inscripció i ens ho feu arribar a través del mail.

Entitat homologada per:

Organitza:
Carrer de Can Ros, 2-4
Barcelona
Mòbil 647 177 427
aefs.arrels@gmail.com
www.aefsarrels.cat

Benvolgudes famílies i alumnes de l'ESCOLA ARRELS:
Teniu a les vostres mans l'oferta d'activitats extraescolars de la nostra Associació Esportiva FS Arrels, a partir de les 17 hores, pels
alumnes de PRIMÀRIA en el curs vinent 2020-2021 que amb el cor i la gran experiència que tenim en el camp de les extraescolars i els
esports hem preparat.
Hem pensat amb molta cura aquestes activitats engrescadores, dinàmiques i fetes per personal qualificat de la nostra Associació o
empreses especialitzades, amb l'objectiu que els nostres alumnes aprenguin i contribuir al desenvolupament de les habilitats socials,
intel·lectuals i físiques.
En l’àmbit esportiu volem que tants nois como noies tinguin les mateixes oportunitats de practicar l'esport que els agradi sense distinció
de sexes. Amb les novetats d’ HANDBOL I VOLEIBOL mixtes donem opció de practicar un esport en equip a tots els nois i noies que no els
agrada el futbol sala.
A través de l'esport ajudem als nostres esportistes a millorar la seva autoestima, s'atreveixin a provar més coses i la companyonia i el
treball en equip donarà les condicions perquè després també s'esforci i rendeixi en els seus estudis.
Recordeu que totes les nostres activitats esportives marcades en verd estan homologades per l'Ajuntament i si teniu dificultats
econòmiques teniu posibilitat de demanar ajuda al setembre i rebre si compliu els requisits un 30, 60 o 90 % de l'import total de l'activitat.
El nostre objectiu és que cada família i alumnes pugueu fer una tria, pensant en les seves necessitats o les seves preferències. Esperem
que trobeu entre totes aquestes activitats les que siguin del vostre interès. Penseu que sempre oferim un ambient familiar, un seguiment
personalitzat, ja que a la sortida sempre podreu parlar amb el professor/a de l'activitat o amb l'entrenador o entrenadora de l'activitat
esportiva triada.
Els grups són reduïts: màxim 12-14 alumnes per professor/a o entrenador/entrenadora.
Seguiment individual de la seva actitud, l'evolució de l'aprenentatge de cada alumne.
Personal titulat i amb una àmplia experiència en l'activitat.
Si un grup no arriba al mínim de 10 alumnes, ens reservem el dret d'anul·lar-lo.
Les activitats comencen el 15 de setembre de 2020 i finalitzen el 17 de juny de 2021.
Les activitats d'anglès començaran a l'octubre després de la reunió informativa del 22 de setembre.
Les famílies han de marcar en el full D'INSCRIPCIÓ les opcions que siguin del seu interès, per a poder planificar les activitats.
Les inscripcions es fan per rigorós ordre d'arribada. En cas de no arribar al nombre mínim d'inscrits, s'anul·laria l'activitat.

Un cop començada l'activitat, l'alumne no es podrà donar de baixa.

ASSOCIACIÓ ESPORTIVA FUTBOL SALA ARRELS - C/ CARDENAL TEDESCHINI 76-80 - 08027 BARCELONA - NIF: G63161830 – Mòbil 647 177 427 - www.aefsarrels.cat - aefs.arrels@gmail.com

PREU/MES

Dilluns

Dimarts

Dimecres

__
/

/ _____

Nom:

Curs:

Còdic Postal:

to
Fo

a
gr

3r a 6è

fía

2n, 3r, 4t, 5è i 6è

1r

1r a 4t
1r i 2n

Divendres

___ ___ ___ ___

___ ___ ___ ___

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

_ DNI :

Signatura

Les inscripcions es fan per rigorós ordre d’arribada. Lliurar al despatx de la Associació, pati Escola Arrels, mur blau, de 17
a 20 hores, el més aviat possible o escanejar-la i enviar-la al nostre correu: aefs.arrels@gmail.com

IMPORT TOTAL MENSUAL __________ € Un cop començada l’activitat, l’alumne no es podrà donar de baixa.

IBAN: ___ ___ ___ ___

Titular del compte: _

Domiciliació bancària:

Autoritzo a l’Associació Esportiva FS Arrels a fer fotos o vídeos per documentar les nostres activitats i a girar un rebut
MENSUAL per l’import de les activitats triades al compte que dono a continuació:

Les activitats comencen el 15 de setembre de 2020 i finalitzen el 17 de juny de 2021.

Els grups son reduïts: màxim 10-12 alumnes per professor/a o entrenador/a.

E-mail:

Nom dels pares:

Data Naixement:

Mòbils

/ ______

Població:

Adreça:

Cognoms alumne:

Portar-nos fotocòpia carnet vacunacions i targeta sanitària.

Ompliu totes les dades, si us plau amb lletra clara:

Els grups o equips es formaran per rigorós ordre d’inscripció fins a completar grup o equip.

Si tens una activitat esportiva de 18 a 19 hores i et quedes a Aula d’estudi i reforç el seu preu és només 10 €!!!
Hi ha descomptes per germans 2 % no acumulables amb altres ofertes !!!

1r a 6è
5è, 6è,

5è i 6è

1r i 2n
2n a 6è

1r a 6è

3r a 6è

3r, 4t, 6è

1r

1r, 2n,

Dijous

PRIMÀRIA

FULL D’INSCRIPCIÓ D’ACTIVITATS EXTRAESCOLARS CURS 2020 -2021

25,00 €
MULTIESPORTS*
1r a 4t
IOGA PER A NENS*
35,00 €
ESCOLA DE FUTBOL SALA nens i nenes
41,00 €
1r, 2n,
ESCOLA DE PATINATGE ARTÍSTIC nens i nenes
41,00 €
1r
INICIACIÓ A LA GIMNÀSTICA RÍTMICA 1,5 HORES
36,00 €
ZUMBA I DANSES URBANES*
25,00 €
1r a 3r
4t a 6è
FUTBOL SALA Masculí i Femení Competició
Escolar: 46 €
5è i 6è
3r, 4t, 6è
5è, 6è
Federat: 49 €
escolar i federat
PATINATGE ARTÍSTIC competició masculí i femení
41,00 €
5è i 6è
2n, 3r i 4t
GIMNÀSTICA RÍTMICA 1,5 HORES
36,00 €
2n a 6è
HANDBOL mixtes
40,00 €
3r a 6è
VOLEIBOL mixtes
40,00 €
3r a 6è
TEATRE I DRAMATITZACIÓ*
25,00 €
DIBUIX I PINTURA*
25,00 €
1r a 6è
TEATRE MUSICAL 1,5 HORES
40,00 €
1r a 6è
INICIACIÓ A LA MÚSICA*
25,00 €
GUITARRA (grup de 6 alumnes)*
29,00 €
PERCUSSIÓ I BATUCADA*
29,00 €
1r a 6è
ESCOLA D’IDIOMES: ANGLÈS**
1r i 2n,
5è i 6è
1r i 2n
51 € + mat.
Bekith
3r i 4t
3r i 4t
ESCOLA D’IDIOMES: FRANCÈS**
3r a 6è
3r a 6è
51 € + mat.
ESCOLA D’IDIOMES: ALEMANY**
3r a 6è
3r a 6è
51 € + mat.
AULA D’ESTUDI I REFORÇ ESCOLAR*
25,00 €
1r a 6è
1r a 6è
1r a 6è
ROBÒTICA: PROGRAMACIÓ, CREACIÓ, IMPRESSIÓ
29,00 €
3r i 4t
1r i 2n
3D, REALITAT VIRTUAL, APPS*
ESCACS*
25,00 €
1r a 6è
1r a 6è
HOMOLOGADES PER L’IBE I ES PODEN DEMANAR AJUDA AL SETEMBRE PER ALUMNES DE 6 A 17 ANYS.!!

ACTIVITATS

ASSOCIACIÓ ESPORTIVA FS ARRELS

ACTIVITATS

ESO

PREU/MES
ZUMBA I DANSES
URBANES
FUTBOL SALA Masculí i
Femení ( Competició
escolar i federat)

Dimarts

Dimecres

25 €
Escolar: 46 €
Federat: 49 €

PATINATGE ARTÍSTIC
competició masculí i
femení
GIMNÀSTICA RÍTMICA

3r i 4t F.
1r i 2n M.
3r i 4t M.

1r, 2n,
3r i 4t
M.
1r i 2n F.

.
3r i 4t F
1r i 2n M.

TEATRE MUSICAL 1,5 hores
en Escola de Dansa
GUITARRA (grup de 7
alumnes)
ESCOLA D’IDIOMES:
ANGLÈS (de 17 a 18:15 h.)
ESCOLA D’IDIOMES: ANGLÈS**
Bekith

40 €

Divendres

1r, 2n, 3r
i 4t M.
1r i 2n F.

ESO
ESO
ESO
ESO

36 €
40 €
40 €

VOLEIBOL mixtes

Dijous
ESO

41 €

HANDBOL mixtes

ESCOLA D’IDIOMES:
FRANCÈS
ESCOLA D’IDIOMES:
ALEMANY
AULA D’ESTUDI I REFORÇ
ESCOLAR
ROBÒTICA:
PROGRAMACIÓ, CREACIÓ,
IMPRESSIÓ 3D, REALITAT
VIRTUAL, APPS

Dilluns

ESO
ESO
ESO

ESO
ESO

30 €
61 € + mat.

ESO

ESO

61 € + mat.

ESO

ESO

61 € + mat.

ESO

25 €

ESO

30 €

ESO
ESO

ESO

Si fas una activitat esportiva i et quedes de 17 a 18 hores a l'aula de reforç acadèmic, el preu són 10 € al mes!!!
HOMOLOG ADES PER L’IBE I ES PODEN DEMANAR AJUDES AL SETEMBRE PER ALUMNES DE 6 A 17 ANYS!!!
*Aquestes activitats comencen el 15 de setembre de 2020 i finalitzen el 17 de juny de 2021.
** Les activitats de l'Escola d'Idiomes bekith començaran a l'octubre després de la reunió que farem el 22 de
setembre, ja que canviem d'empresa i volem fer una presentació i que tingueu l’oportunitat d'escoltar què ens
ofereixen en aquesta activitat d'anglès a més a més de les deu hores mensuals. Grups per nivells!!!
Descomptes del 3 % per famílies nombroses i monoparentals.
Les nostres activitats de l'Escola d'Idiomes les hem millorat i per això hem canviat d'empresa per donar un millor
servei i que els nostres alumnes aprenguin i dominin millor aquests idiomes. Aquí no han de perdre temps de
desplaçament i avançar en el seu nivell.
Atenció noies i famílies!!! Permeteu que la vostra filla vingui a formar part dels nostres equips femenins de futbol
sala. Vine a provar i segur que t'agradarà.

Entitat homologada per:

Organitza:
Carrer de Can Ros
Barcelona
Mòbil 647 177 427
aefs.arrels@gmail.com
www.aefsarrels.cat

INVERTIM EN FUTUR
EDUQUEM EN VALORS
Les activitats realitzades en el temps fora de
l’horari escolar siguin esportives o culturals
en la que entenem l'educació com un espai on
poder desenvolupar l'educació i creixement
integral dels nens i nenes tenint com a referent
el projecte educatiu de l'escola.

ESO

ESO

Ompliu el full d’inscripció i ens ho feu arribar a través del mail.

EXTRAESCOLARS
ESO 2020/21

És un marc privilegiat per a dur a terme
l'adquisició d'actituds, hàbits i destreses, i a
més, ajuda a l'infant a personalitzar-se i
socialitzar-se.
Per realitzar aquesta tasca educativa
comptem amb educadors (entrenadors i
monitors) amb una basta experiència i
formació, que s'apropen a l'alumne i
l'escolten per ajudar-lo a guanyar en
seguretat i autoestima.

Benvolgudes famílies i alumnes de l'ESCOLA ARRELS:
Teniu a les vostres mans l'oferta d'activitats extraescolars de la nostra Associació Esportiva FS Arrels, a partir de les 17 hores,
pels alumnes de l'ESO en el curs vinent 2020-2021 que amb el cor i la gran experiència que tenim en el camp de les extraescolars i
els esports hem preparat.
Hem pensat amb molta cura aquestes activitats engrescadores, dinàmiques i fetes per personal qualificat de la nostra
Associació o empreses especialitzades, amb l'objectiu que els nostres alumnes aprenguin i contribuir al desenvolupament de
les habilitats socials, intel·lectuals i físiques.
En l’àmbit esportiu volem que tants nois como noies tinguin les mateixes oportunitats de practicar l'esport que els agradi sense
distinció de sexes. Amb les novetats d’HANDBOL I VOLEIBOL mixtes donem opció de practicar un esport en equip a tots els nois i
noies que no els agrada el futbol sala.
A través de l'esport ajudem als nostres esportistes a millorar la seva autoestima, s'atreveixin a provar més coses i la
companyonia i el treball en equip donarà les condicions perquè després també s'esforci i rendeixi en els seus estudis.
Recordeu que totes les nostres activitats esportives marcades en verd estan homologades per l'Ajuntament i si teniu dificultats
econòmiques teniu opció de demanar ajuda i rebre si compliu els requisits un 30, 60 o 90 % de l'import total de l'activitat.
El nostre objectiu és que cada família i alumnes pugueu fer una tria, pensant en les seves necessitats o les seves preferències.
Esperem que trobeu entre totes aquestes activitats les que siguin del vostre interès. Penseu que sempre oferim un ambient
familiar, un seguiment personalitzat, ja que a la sortida sempre podreu parlar amb el professor/a de l'activitat o amb l'entrenador
o entrenadora de l'activitat esportiva triada.
Els grups són reduïts: màxim 12-14 alumnes per professor/a o entrenador/entrenadora.
Seguiment individual de la seva actitud, l'evolució de l'aprenentatge de cada alumne.
Personal titulat i amb una àmplia experiència en l'activitat.
Si un grup no arriba al mínim de 10 alumnes, ens reservem el dret d'anul·lar-lo.
Les activitats comencen el 15 de setembre de 2020 i finalitzen el 17 de juny de 2021, excepte les d'anglès que començaran a
l'octubre després de la reunió del dia 22 de setembre i fer els grups per nivells de coneixements.
Les famílies heu de marcar en el full D'INSCRIPCIÓ les opcions que siguin del seu interès, per a poder planificar les activitats.
Les inscripcions es fan per rigorós ordre d'arribada. En cas de no arribar al nombre mínim d'inscrits, s'anul·laria l'activitat.
Un cop començada l'activitat, l'alumne no es podrà donar de baixa.

25 €
Escolar: 46 €
Federat: 49 €

PREU/MES

3r i 4t F.
1r i 2n M.
3r i 4t M.

Dilluns

1r, 2n, 3r i
4t M.
1r i 2n F.

Dimarts

ESO
ESO

ESO

3r i 4t F.
1r i 2n M.

ESO
Dimecres

ESO

ESO

ESO
ESO

ESO

ESO
1r, 2n, 3r i 4t M.
1r i 2n F.

Dijous

Nom:_

ESO

ESO

Divendres

________ ________

__ __ __ __

__ __ __ __

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Signatura

Les inscripcions es fan per rigorós ordre d’arribada. Lliurar al despatx de la Associació, pati Escola Arrels, mur blau, de 17 a
20 hores, el més aviat possible o escanejar-la i enviar-la al nostre correu: aefs.arrels@gmail.com

IMPORT TOTAL MENSUAL _______ € Un cop començada l’activitat, l’alumne no es podrà donar de baixa.

IBAN: ___ ___ __ __

Titular del compte: __________________________ DNI : __________________________

Domiciliació bancària:

Autoritzo a l’Associació Esportiva FS Arrels a fer fotos o vídeos per documentar les nostres activitats i a girar un
rebut MENSUAL per l’import de les activitats triades al compte que dono a continuació:

Les activitats comencen el 15 de setembre de 2020 i finalitzen el 17 de juny de 2021.

Els grups son reduïts: màxim 10-15 alumnes per professor/a o entrenador/a.

E-mail: ______________________________________ / _____________________________________

Nom dels pares: _______________________________ / ____________________________________

Mòbils _________________ / ___________________ Data Naixement: _______________ Curs: ________

Adreça: ____________________________________Població:_____________ Còdic Postal: ____ _____

Cognoms alumne:

Ompliu totes les dades, si us plau amb lletra clara:

Els grups o equips es formaran per rigorós ordre d’inscripció fins a completar grup o equip.

Anglès 3% a famílies nombroses o monoparentals. L’anglès comença a l’octubre.

Hi ha descomptes per germans 2 % no acumulables amb altres ofertes !!!

Si tens una activitat esportiva de 18 a 19 hores i et quedes a Aula d’estudi i reforç, el seu preu és només 10 €!!!

PATINATGE ARTÍSTIC competició
41 €
masculí i femení
GIMNÀSTICA RÍTMICA
36 €
ESO
HANDBOL mixtes
40 €
ESO
VOLEIBOL mixtes
40 €
ESO
TEATRE MUSICAL 1,5 hores en
40 €
ESO
Escola de Dansa
GUITARRA (grup de 7 alumnes)
30 €
ESCOLA D’IDIOMES: ANGLÈS (de 17 a 61 € + mate.
ESO
18:15 h.)
ESCOLA D’IDIOMES: ANGLÈS**
Bekith
ESCOLA D’IDIOMES: FRANCÈS
61 € + mate.
ESO
ESCOLA D’IDIOMES: ALEMANY
61 € + mate.
ESO
AULA D’ESTUDI I REFORÇ ESCOLAR
25 €
ESO
ESO
ROBÒTICA: PROGRAMACIÓ,
30 €
ESO
CREACIÓ, IMPRESSIÓ 3D, REALITAT
VIRTUAL, APPS
HOMOLOGADES PER L’IBE I ES PODEN DEMANAR AJUDA DE 6 A 17 ANYS.

ZUMBA I DANSES URBANES
FUTBOL SALA Masculí i Femení (
Competició escolar i federat)

ACTIVITATS

ASSOCIACIÓ ESPORTIVA FS ARRELS
FULL D’INSCRIPCIÓ D’AC TIVITATS EXTRAESCOLARS CURS 2020 -2021

Fo
to
g
ra
fía

ASSOCIACIÓ ESPORTIVA FUTBOL SALA ARRELS
- C/ CARDENAL TEDESCHINI 76-80 - 08027 BARCELONA - NIF: G63161830 – Mòbil 647 177 427 - www.aefsarrels.cat - aefs.arrels@gmail.com

FUTBOL SALA TEMPORADA 2020 - 2021

ANY
NAIXEMENT

DILLUNS

Escola de Futbol Sala ( P4)

2016

17:00 a 18:10

17:00 a 18:10

Iniciació B Menudets ( P5)

2015

17:00 a 18:10

17:00 a 18:10

Iniciació A Menudets ( 1r)

2014

17:00 a 18:10

17:00 a 18:10

Iniciació A-B Menudets ( 2n)

2013

17:00 a 18:10

17:00 a 18:10

Avançat Patinatge Artístic 2n, 3r i 4t 2011-2013

Prebenjamins (3r)

2012

17:00 a 18:10

17:00 a 18:10

Perfeccionament Patinatge 5è i 6è

2009-2010

Benjamins escolar i federat

2011

18:00 a 19:05

18:00 a 19:05
Excel·lència Patinatge ESO i BATX.

2004-2008

Prealevins escolar (5è)

2010

Alevins A i B escolars (6è)

2009

CATEGORIA

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

PATINATGE ARTÍSTIC 2020 - 2021

ANY
NAIXEMENT

DILLUNS

Escola de Patinatge Artístic ( P4 i P-5) 2016-2015

17:00 a 18:10

CATEGORIA

Iniciació Patinatge Artístic 1r

2014

DIMARTS

DIMECRES DIJOUS

DIVENDRES

17:00 a 18:10
17:00 a 18:10

17:00 a 18:10
18:10 a 19:05

17:00 a 18:10

18:10 a 19:05

18:10 a 19:05
19:05 a 20:20

19:05 a 20:20

18:00 a 19:05

18:00 a 19:05
19:00 a 20:00

19:00 a 20:00

19:00 a 20:00

CATEGORIA

Alevins federats (5è i 6è)

2009 - 2010

Infantil escolar (1r i 2n ESO)

2007 - 2008

18:00 a 19:05

19:00 a 20:00

Infantil federat A (1r i 2n ESO)

2007 - 2008

20:00 a 21:00

20:00 a 21:00

Infantil federat B (1r i 2n ESO)

2007 - 2008

19:00 a 20:00

Infantil Femení (6è, 1r i 2n ESO)

2007 - 2009

18:00 a 19:05

Cadet Femení (3r i 4t ESO)

2005 - 2006

19:00 a 20:00

19:00 a 20:00

Iniciació P-5 - 1r

ANY
NAIXEMENT

GIMNÀSTICA RÍTMICA 2020 - 2021
DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES DIJOUS

2014 -2015

DIVENDRES

17:00 a 18:30

Avançat 2n a 6è primària

2009 -2013

17:00 a 18:30

Perfeccionament ESO

2005 -2008

17:00 a 18:30

20:00 a 21:00
18:00 a 19:05
19:00 a 20:00

Cadet federat A (3r i 4t ESO)

2005 - 2006

Cadet federat B (3r i 4t ESO)

2005 - 2006

20:00 a 21:00

20:00 a 21:00

Juvenil - junior escolar

2000 - 2002

21:00 a 22:00

21:00 a 22:00

Juvenil federat “A”

2002 - 2004

20:00 a 21:00

Juvenil federat “B”

2002 - 2004

21:00 a 22:00

Sènior femení “A”

1985 - 2001

20:00 a 21:00

Sènior “B”

1987 - 2001

21:00 a 22:00

Sènior “A”

1983 - 2001

CATEGORIA

20:00 a 21:00

20:00 a 21:00

ANY
NAIXEMENT

HANDBOL 2020 - 2021
DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES DIJOUS

Iniciació compet. 3r, 4t, 5è i 6è mixta

2009 - 2012

18:00 a 19:00

18:00 a 19:00

Iniciació competició ESO mixta

2005 - 2008

19:00 a 20:00

19:00 a 20:00

DIVENDRES

20:15 a 21:30
20:00 a 21:00
20:00 a 21:00

CATEGORIA

ANY
NAIXEMENT

VOLEIBOL 2020
DILLUNS

DIMARTS

- 2021

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

Iniciació compet. 3r, 4t, 5è i 6è mixta

2009 - 2012

19:00 a 20:00

18:00 a 19:00

Iniciació competició ESO mixta

2005 - 2008

19:00 a 20:00

18:00 a 19:00

21:00 a 22:00
21:00 a 22:00

21:00 a 22:00

