
 

Juga i è  
 

Les activitats extraescolars que ofereixen les diverses associacions 

de mares i pares del centres educatius tenen, històricament, molts 

diverses formes pel que fa a la tipologia, continguts, gestió, 

motivacions, participants, ràtio d’alumnes/monitor, costos, etc.  
 

Es detecta la necessitat d’oferir un mateix marc de referència per a 

tots els centres de Terrassa que ho vulguin, per tal d’avançar més 

en la millora de les activitats extraescolars, al mateix temps que 

s’afavoreix un element més per a la dinamització de les 

respectives comunitats educatives. 
 

El programa també vol obrir una via de constant reflexió en relació 

al paper de les activitats extraescolars en el marc educatiu actual. 

Entenem que el temps d’esplai ha d’adquirir més protagonisme a 

l’hora de donar respostes educatives qualificades i organitzades 

que responguin als interessos i necessitats de lleure de cadascuna 

de les zones de Terrassa. 
 

Es feia, tanmateix, necessari el suport a un programa com aquest 

per a donar un nou impuls a les associacions de pares i mares i al 

teixit associatiu de la ciutat vinculat en el món de lleure. 
 

 
 

+ INFORMACIÓ: 

L’Eina Cooperativa 

C/ Pamplona 21 
08227 Terrassa 

Tel: 93 736 47 22 – 648 247 285 

e-mail: info@einacooperativa.coop 

www.einacooperativa.coop 
 

Horari: 

De dilluns a divendres 

De 10.00 h a 14.00 h I de 16.00 h a 20.00 h 
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ACTIVITATS 

Les activitats proposades a l’escola Enxaneta pel curs 2012 - 2013 

són les que teniu a continuació. Caldrà un mínim de 8 infants a 

cada dia d’activitat poder fer-la. 

 

ORGANIGRAMA ACTIVITATS 
 

 Bon dia: Servei 
d’Acollida matinal* 

Horari 8:00 a 9:00 h 

Dilluns a 

divendres 
Tots els cursos 

 

* L’horari que la porta romandrà oberta serà de: 

8 a 8’10 del mati i de 8’25 a 8’35 del mati. 

No es permetrà l’entrada fora d’aquest horari. 

 
Data d’inici Bon dia – acollida matinal: Primer dia de curs 

 

INSCRIPCIONS 
 

Reunió de Pares i Mares 

El 21 de setembre de 2012 de les 16:30 a les 17:30 al menjador 

de l’escola. Les inscripcions les trobareu a la secretaria del centre a 

i a la sala de l’AMPA. En el cas de l’acollida matinal les podreu 

omplir el primer dia a l’entrada a l’activitat. 

 

Recollida d’inscripcions: 

Les podreu trobar el primer dia d’entrada a l’activitat quan aneu a 

cercar els infants i a la pàgina web de la Cooperativa 

 

Entrega d’inscripcions: 

Es podran deixar a la bústia de l’AMPA. A la reunió del dia 21 es 

podran entregar presencialment per resoldre dubtes. 

Documentació per a les inscripcions: 

Foto 

Fotocòpia targeta sanitària de l’infant 

Fotocòpia de les dades bancàries 

 

QUOTES 
 

Acollida matinal de 8 a 9 hores 

Activitat 

Quota mensual 

activitats 

1 hora 5 dies setmana 35,50 

1 hora 4 dies setmana 32,50 

1 hora 3 dies setmana 30,00 

1 hora 2 dies setmana 25,50 

1 hora 1 dia setmana 18,50 

Esporàdics (preu hora) 5,50 

Es farà un descompte del  5% als segons germans i successius 
 

 

 

 

*MOLT IMPORTANT: Només es podrà assistir a les activitats 

si es té la condició de família sòcia de l’AMPA. 

Per formalitzar la baixa cal omplir la sol·licitud de baixa que pot 

recollir a la sala de l'AMPA, de dilluns a dijous de 16:30-17:45h. 
 
 
 

La quota de les activitats es cobraran directament del vostre 

compte la primera setmana de cada mes. Cal tenir en compte que 

la baixa o canvi a les activitats s’haurà d’informar per escrit 

i no més enllà de la darrera setmana de cada mes. En cas 

contrari només es retornarà el 50% de la inscripció. 
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